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Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets styrelsemöte. 

Tid  2012-01-27..28 kl 18:00 – 12:00 

Plats  Comfort Hotell, Eskilstuna 

Närvarande Kurt Lundgren, Bo Palm, Peter Holt(endast lördag), Cenneth Åhlund, Monica Bjerendal, Jane Gyllhag, Anders 

Fredriksson, PeO Gunnars, Leif Danielsson och Gullimar Åkerlund. 

 

 Anmäld frånvaro; Henric Erlandsson, Per Andersson, Kaarina Saviluoto, Marcus Lagneholt, Håkan Törnström och 

Julia Carlbäcker. 

 

  

    

§12-1 Öppnande  

Ordföranden Bo Palm öppnar mötet och hälsar välkommen och överlämnar sedan mötesklubban till vice ordförande 

Leif Danielsson.  

§12-2 Justeringsman  

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses PeO Gunnars 

  

§12-3 Fastställande av dagordning   

Beslutar att godkänna dagordningen efter några tillägg. 

 

§12-4 Ekonomi 
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 Utfallet följer budget med ett visst planerat överskott på Elit ca 270 tkr, vilket beror på att Elitstödet fortsatt flyttas 

framåt beroende på osäkerhet om hur länge detta stöd kommer att erhållas. Dock finns det risk för att övrig 

verksamhet slutar något sämre än budget när året är slut men förhoppningen är att övrig verksamhet landar enligt 

budget. 

 

 

§12-5 Kansliet  

a) Fastställer utmärkelser enligt bilaga.  

b) Svenska rekord fastställs enligt bilaga. 

c) Avesta BK antas som förening. 

 

§12-6 Styrelsens gemensamma ansvarsområden 

a) Till Årets ledare utses Stefan Alveblad Roslagens BK och Therese Persson Järnvägens BF  

b) Genomgång av de uppvaktningar som ska ske på Senior-SM i Bollnäs; Årets Skytt och ledare, Stora Grabbar, och 

Guldklassiker som Kurt Lundgren ansvarar för, Elitserien och ”10-starter”-lotteriet som Gullimar Åkerlund 

ansvarar för. 

c) Innehållet på konferensen inför stämman. Då motionerna är många detta år så bedöms tiden bli begränsad för 

andra saker. Förbundstränarupplägg och Elitplan med utvecklingsplan ska presenteras. 

 

§12-7 Utbildning och handikappverksamhet 
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  Beslutar att HTU skall startas upp under hösten 2012 

 

§12-8 Ungdomsverksamhet 

Beslutar att förbundet representeras vid NBU-mötet i Oslo 25-26/2 av Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag samt 

att Lindomes Anders Augustsson bjuds in. 

Mötet vill på SK:s uppmaning framföra önskan om ett NM för personer med funktionsnedsättning införs från 2014 

 

 

§12-9 Ekonomi-Budget 

Genomgång av budget visar på för ”litet” bidrag till Elitverksamheten och en putsning av kostnader behövs på andra 

områden. Beslutar att all utbildning av föreningsverksamma skall finansieras med avgifter som föreningen sedan vid 

behov kan söka Idrottslyft för. Budgeten fastställs när bokslutet för 2011är klart. 

 

§12-10 Stadge-, regel- och domarverksamhet 

Genomgång av de propositioner som föreligger stämman, Peter Holt jobbar vidare med dem. 

 

 

§12-11 Styrelsens ansvarsområden 

a) Hur hanterar vi Facebook och liknande forum? Allt talar för att det är viktigt att vi är med där våra målgrupper 

verkar. Problemet är att vara aktiva(vilket är ett krav annars försvinner intresset) utan att det blir till en negativ 

företeelse då avsikten är att det positiva med bågskyttet är det vi vill föra fram. Peter Holt får i uppdrag att 

upprätta en ”policy” för hur saker och ting ska hanteras. 
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b) Tidskriften Bågskytten har fortsatt ekonomiska problem, annonsörerna överger tidningen och nytillkomna 

prenumeranter ersätter inte ens de som avslutar sin prenumeration trots flera års ansträngningar. Styrelsen beslutar 

tidskriften skall läggas ned. Bo Palm tar ansvar för att MBL och så vidare genomförs. Beslutar vidare att Bo Palm 

tillsammans med Peter Holt förbereder en proposition till årsmötet samt att Bo Palm får i uppdrag att informera på 

konferensen om bakgrunden till styrelsens beslut. 

c) Tävlingar med prispengar, kortfattat kan man säga att pokaler o dylikt samt presentkort(som ej kan växlas till 

kontanter) är skattebefriade. Se bilaga från Skatteverket punkt 2:5. 

d) Utvecklingsplanen, som tillsammans med Elitplan och kravprofil utvecklas av SK, presenterades i preliminärt 

skick av Cenneth Åhlund. 

 

 

§12-12 Information och marknadsföring 

a) Bo Palm informerar om de kontakter som tas runt den aktuella sponsorfrågan vilket eventuellt kan ge resultat 

under 2013.  

 

§12-13 Tävlingsverksamhet 

Sanktionskostnaden för olika tävlingsformer bör även i framtiden vara lika. Det har ingen betydelse för tävlingen om 

starttiden är på morgonen eller på kvällen, inte heller hur många pilar som avlossas. Kvarstår då antalet deltagande 

skyttar, men då det inte kan bedömas vid sanktionstillfället blir det svårt att justera för. Förbundet behöver ha hela den 

nuvarande intäkten varför en justering skulle vara tvungen att göras även på de ”större” tävlingarna. Sanktionsavgiften 

anses inte vara betungande för arrangörerna som med lätthet bör kunna motivera denna för deltagande skyttar. 
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Alternativet är att inte söka sanktion hos förbundet och då avstå en del av tävlingens fundament, ex rekordmöjlighet 

och fokus från ex SK. 

 

§12-14 Adjungerade till styrelsen 

  Beslutar att de kallas vid behov till styrelsen 

 

§12-15 Elit Utbildning  

a) Förbundstränare 

Beslutar att Gullimar Åkerlund utses till förbundstränare(FT), med målsättningen att detta ska kunna genomföras utan 

extra kostnader för förbundet, mycket av Gullimars nuvarande resande kan kombineras i detta arbete. Vissa 

arbetsuppgifter flyttas från kansliet till Generalsekreteraren. Eventuella kostnader för ex tränarträffar skall 

avgiftsfinansieras så långt det går. Föreningar tar kostnaden för sina tränare, landslaget för sina osv. FT skall verka 

genom region-, distrikts- och föreningstränare, varför det viktiga är att bygga upp en organisation av drivande tränare 

på alla nivåer. Träningsutbildningen skall följa steg 1, 2 och HTU samt tränarkonferenser. 

b) Ersättning förlorad arbetsinkomst för Förbundskapten går ännu inte att genomföra om inte SK själva kan hitta 

medel för detta inom sin budget. 

 

 

§12-16 Övriga frågor 

”Robin Hood-skolan” som kommer att ingå i Utvecklingsplanen enligt arbetsgruppens förslag behöver ett innehåll, 

visst begränsat intresse kunde skönjas i styrelsen för frågan om unga bågskyttar. Frågan får utvecklas vidare inom 

arbetsgruppen. 
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§12-17 Nästa möte  

  

Örebro Scandic Väst, start kl 18 den 2012-04-20-21 avslut kl 12 med lunch 

 

Eskilstuna 2012-01-28 

  Vid protokollet  

 

Cenneth Åhlund  

 

 

Justeras: Peo Gunnars  Leif Danielsson vice ordf./Bo Palm ordförande 
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       BILAGA sid 1 
     2012-01-27/28 
     BILAGA sid 1 
     

       UTMÄRKELSER 
     

       Förtjänstplakett i Guld: 
     Margareta Spång, BSK 

Iggesund 
     Per-Johan Spång, BSK 

Iggesund 
       

      STORA GRABBARS MÄRKE 
     

       NR 140 Zandra Reppe, Frösö CK 
    

       

       Godkännande av Klubb 
     Klubb:  45393-10, Avesta BK 

    Adress: c/o Michael Cekal 
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Filarstigen 10, 774 61 AVESTA 

    
Distrikt: 

Norra Svealands 
BF 

     Övrigt: Allt OK. 
     

       

       

       SVENSKA REKORD 
 

Poäng Namn/Klubb Plats 
             
 2011-10-16 DF13 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 232 p Kajsa Gingborn, Nykvarns BK Nykvarn 
 2011-10-16 HF13 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 287 p Anton Mukka, Kiruna BK Timrå 
 2011-10-16 DC13 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 286 p Jonathan Fredriksson, Luleå BS Timrå 
 2011-10-16 DC16 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 279 p Helene Forsberg, Luleå BS Timrå 
 2011-10-16 DC21 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 279 p Helene Forsberg, Luleå BS Timrå 
 2011-10-16 HC50 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 282 p Gullimar Åkerlund, Fagerviks BS Timrå 
 2011-11-19 HaDC21 Inne 25 meter 563 p Zandra Reppe, Frösö CK Umeå   

2011-11-26 DF21 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 279 p Christa Bäckman, IF Karlsvik Timrå 
 2011-11-26 HF21 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 292 p Andreas Skalberg, IF Karlsvik Timrå 
 2011-11-26 HF50 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 258 p Kenneth Nilsson, Timrå AIF Timrå 
 2011-11-26 DF60 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 141 p Birgitta Selinder, IF Karlsvik Timrå 
 2011-11-26 HF60 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 274 p Klas Vängman, IF Karlsvik Timrå 
 2011-12-17 HC16 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 283 p Jacob Pettersson, Sundsv/Ortv BK Timrå 
 2011-12-17 HC21 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 283 p Jacob Pettersson, Sundsv/Ortv BK Timrå 
 2011-12-17 HLB21 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 249 p Lennart Carlsson, IF Karlsvik Timrå 
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2011-12-17 DLB21 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 249 p Eva Jönsson, Östersunds BK Timrå 
 2011-12-18 DK13 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 246 p Jessika Gingborn, Nykvarns BK Nykvarn 
 2011-12-18 HK13 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 237 p Zakk Nossborn, Nykvarns BK Nykvarn 
 2011-12-18 HK13 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 237 p Oskar Thungren Sjöstedt, Tyresö BS Nykvarn 
 2011-12-18 HaHC13 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 270 p Mathias Andersson, Nykvarns BK Nykvarn 
 2011-12-31 DF16 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 281 p Sandra Andersson, Nykvarns BK Nykvarn 
 

2011-12-31 HF16 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 278 p 
Jonathan Andersson, Stallarholmens 
BK Nykvarn 

 2011-12-31 DF50 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 239 p Viola Bäcklund, Stenbro BS Nykvarn 
 2011-12-31 HK16 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 276 p Kalle Puman, Eskilstuna BS Nykvarn 
 2011-12-31 DK21 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 215 p Kaarina Savilouto, Nykvarns BK Nykvarn 
 2011-12-31 HK21 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 276 p Kalle Puman, Eskilstuna BS Nykvarn 
 2011-12-31 HK50 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 246 p Veli Lööv, Eskilstuna BS Nykvarn 
 2011-12-31 HK60 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 204 p Christer Adolfsson, Eskilstuna BS Nykvarn 
 2012-01-07 DF50 PAA 279 p Christa Bäckman, IF Karlsvik Stocka   

2012-01-07 HK60 PAA 214 p Karl Erik Ekenberg, BSK Edsbyn Stocka   

2012-01-07 HF13 PAA 272 p Oscar Spång, BSK Iggesund Stocka   

2012-01-07 HaHC50 Inne 18 m/60 pilar 552 p Håkan Törnström, Karlskrona BK Karlstad 
 2012-01-07 DF21 Inne 18 m/60 pilar 587 p Christine Bjerendal, Lindome BK Karlstad 
 2012-01-14 DF50 Inne 25 meter 553 p Christa Bäckman, IF Karlsvik Bollnäs 
 2012-01-15 HC21 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 284 p Christian Hedvall, BK Dalpilen Borlänge 
 2012-01-15 HC60 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 251 p Kalle Hedlund, BK Dalpilen Borlänge 
 2012-01-15 DK21 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 269 p Lina Björklund, BSK Edsbyn Borlänge 
 2012-01-15 HK13 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 265 p Anton Cekal, Rembo IK Borlänge 
 2012-01-15 DK16 Inne 18 o 12 meter/30 pilar 135 p Veronika Hellström, BSK Enviken Borlänge 
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       SVENSKA LAGREKORD   Poäng Namn/Klubb Plats 
   

    
  

 2011-11-26 F 21 Inne 18 /30 x 3 = 90 pilar 856 p IF KARLSVIK Timrå 
   

   
Andreas Skalberg   

   
   

Stefan Nilsson   
   

   
Christa Bäckman   

   
    

  
 2011-12-31 K21 Inne 18 /30 x 3 = 90 pilar 726 p ESKILSTUNA BS Nykvarn 
   

   
Kalle Puman   

   
   

Veli Lööv   
   

   
Christer Adolfsson   

   
    

  
 2011-12-17 F13 Inne 12 /30 x 3 = 90 pilar 756 p IF KARLSVIK Timrå 
   

   
Johan Bergman   

   
   

Fredrik Halvarsson   
   

   
Felix Bardén   

   
    

  
 2011-12-18 K13 Inne 12 /30 x 3 = 90 pilar 718 p NYKVARNS BK Nykvarn 
   

   
Jessika Gingborn   

   
   

Zakk Nossborn   
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Micaela Egnér Mattsson   
             
  

Skatteverkets 
meddelanden 

ISSN 1652-1447 * 
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2011:26 
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Skatteverkets information 

om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas 

fr.o.m. beskattningsåret 2012 
I detta meddelande finns information om de regler som gäller vid 

beskattning av idrottsersättningar och vid beräkning av skatteavdrag 

och arbetsgivaravgifter fr.o.m. beskattningsåret 2012 samt fr.o.m. 

2013 års taxering1. 

Meddelandet gäller utövare av idrottslig verksamhet, idrottsdomare, 

funktionärer m.fl. som ska redovisa inkomsterna i inkomstslaget tjänst 

samt föreningar, sponsorer m.fl. som betalar ut motsvarande ersättningar. 

Med idrottslig verksamhet avses normalt sådan verksamhet 

som anordnas av organisation ansluten till Riksidrottsförbundet eller 

annan jämförlig organisation, jfr prop. 1990/91:76, s. 9. 

I meddelandet refereras Skatteverkets allmänna råd om beskattning 

av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 (SKV 

A 2008:31). 

De procentsatser och beloppsgränser etc. som anges nedan är de 

som gäller vid ingången av beskattningsåret 2012. Observera att förändringar 

kan ske i samband med ny lagstiftning och nytt kalenderår. 

Aktuella procentsatser och belopp redovisas på Skatteverkets webbplats 

(www.skatteverket.se) liksom de allmänna råd, meddelanden, 

ställningstaganden och broschyrer som hänvisas till. 

1 Allmänt om beskattningen 
1.1 Olika former för verksamheten 
Löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och 

andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, 

såvida inte något är undantaget, se 11 kap. 1 § inkomstskattelagen 

(1999:1229), IL. Ersättningar i samband med idrottslig verksamhet 

beskattas normalt som inkomst av tjänst. Med tjänst avses anställning, 

uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig 

natur, t.ex. i samband med match, tävling, träning eller uppdrag 

åt sponsor. Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomsterna dras av. 

Om en idrottsutövare bedriver en så omfattande verksamhet att det 

idrottsliga utövandet bedrivs både yrkesmässigt, dvs. präglas av vinstsyfte 

och varaktighet, och självständigt, dvs. inte har anställningsliknande 
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former, sker beskattning enligt de regler som gäller för närings- 
1 Beträffande beskattningsåret 2011, se SKV M 2010:17. Ändrade partier har 

markerats med kantstreck. 
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verksamhet (13 kap. 1 § IL). I sådant fall kan idrottsutövaren efter 

ansökan bli godkänd för F-skatt, och betalar då själv in skatt och 

socialavgifter. 

Om verksamheten är självständig men saknar vinstsyfte kan den 

bedömas som hobby, och inkomster och utgifter redovisas då under 

inkomst av tjänst (bilaga T2). 

Om den idrottsliga verksamheten uppfyller kraven för näringsverksamhet 

kan en idrottsutövare med skatterättslig verkan bedriva sin 

verksamhet i aktiebolag etc. Samtliga inkomster från den idrottsliga 

verksamheten där bolaget är avtalspart ska då tas upp som inkomst i 

bolaget (Skatteverket 2005-03-18, dnr 130 156509-05/111). Beskattning 

av ersättning från t.ex. tävlingsarrangör till sådan juridisk person 

behandlas inte i detta meddelande. 

Utomlands bosatta idrottsmän som arbetar tillfälligt i Sverige 

beskattas i vissa fall enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt 

för utomlands bosatta artister m.fl. Angående beskattning av sådana 

ersättningar se broschyr (SKV 520) samt broschyr för utbetalning av 

ersättning till utomlands bosatta idrottsmän m.fl. (SKV 468). 

1.2 Tidpunkten för beskattning av idrottsinkomster 
Inkomster ska tas upp som intäkt det beskattningsår då de kan 

disponeras eller på något annat sätt kommer den skattskyldige till del 

(10 kap. 8 § IL). 

En idrottsförening kan med skatterättslig verkan sluta avtal med 

arrangörer och sponsorer att en idrottsutövare, för föreningens räkning, 

ska delta i idrottstävlingar, sponsoruppdrag eller andra arrangemang. 

Om föreningen slutit sådant avtal är prispengar och ersättningar som 

betalas ut till föreningen att betrakta som inkomst för föreningen, även 

om ersättningen bokförs på ett konto för idrottsutövaren. Beskattning 

av idrottsutövaren sker då först när skattepliktig ersättning betalas ut 

från föreningen till honom. Om idrottsutövaren avtalat med sin förening 

att han själv bestämmer när och hur ersättningen ska disponeras, 

får han anses kunna förfoga över ersättningen redan när den sattes in 

på föreningens konto. Föreningen ska i sådant fall betala arbetsgivaravgifter 

och göra skatteavdrag på ersättningen redan när den betalats 

in på föreningens konto. 

Om idrottsutövaren själv slutit avtal med arrangör eller sponsor om 

tävlings- eller sponsoruppdrag ska den ersättning som arrangören etc. 

betalar ut beskattas hos idrottsutövaren. I detta fall inträder skattskyldigheten 

vid utbetalningen och arrangören ska då betala arbetsgivaravgifter 

och göra skatteavdrag på ersättningen. Detta gäller oavsett om 

ersättningen betalas ut till idrottsutövarens privata konto eller om 

idrottsutövaren hänvisar utbetalningen till ett konto som idrottsföreningen 

disponerar. Se vidare Skatteverket 2007-09-21, dnr 131 

578457-07/111. 
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2 Ersättningar i samband med idrottslig verksamhet 
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2.1 Allmänt om skattepliktig ersättning 
Som skattepliktig ersättning räknas i princip alla ersättningar och 

bidrag från tävlingsarrangörer, föreningar, förbund, supporterklubbar 

och företag etc. Sådana ersättningar är med vissa undantag även 

pensionsgrundande 

för mottagaren och medför skyldighet för utbetalaren 

att betala arbetsgivaravgifter, se avsnitt 4. 

Även om ersättningen lämnas till någon som är närstående till 

idrottsutövaren (t.ex. make, sambo eller förälder) anses idrottsutövaren 

som mottagare, såvida inte ersättningen avser den närståendes eget 

arbete. Detta gäller även om den närstående följer med vid tävlingar 

och träningar utan att aktivt medverka i den idrottsliga verksamheten. 

2.2 Tjänsteställe och den vanliga verksamhetsorten 
Begreppen ”tjänsteställe” och ”den vanliga verksamhetsorten” har 

betydelse för hur utbetalaren ska behandla vissa ersättningar och för de 

avdrag mottagaren kan göra. 

Tjänstestället är normalt den plats där den skattskyldige utför 

huvuddelen av sitt arbete i uppdraget i fråga (12 kap. 8 § IL). Utförs 

arbetet under förflyttning eller på platser som hela tiden växlar anses i 

regel den plats där den skattskyldige hämtar och lämnar material, eller 

förbereder och avsluta sina arbetsuppgifter, som tjänsteställe. För 

idrottsutövare och tävlingsfunktionärer utgörs tjänstestället normalt av 

den lokal eller arena där förberedelser, träningar och tävlingar regelmässigt 

äger rum. För funktionärer med administrativa uppgifter kan 

klubblokal eller liknande plats utgöra tjänsteställe. 

Idrottsdomare, eller jämförbar funktionär, som anlitas av idrottsförening 

eller annan arrangör för att för dennes räkning döma i en 

match eller tävling anses ha sitt tjänsteställe på den plats där matchen 

etc. äger rum. 

Idrottsdomare m.fl. som anlitas av idrottsförbund på riks- eller 

distriktsnivå för att inom sitt uppdrag döma i tävlingar på olika platser 

anses normalt ha sitt tjänsteställe i bostaden och inte på de platser där 

tävlingarna äger rum. Detta gäller även om den lokala arrangören betalar 

ut en mindre del av ersättningen till domaren, t.ex. reseersättning 

(Skatteverket 2008-06-09, dnr 131 349547-08/111). 

Med den vanliga verksamhetsorten avses ett område inom 50 km 

räknat både från den skattskyldiges tjänsteställe och från hans bostad 

(12 kap. 7 § IL). 

2.3 Kontant lön och liknande ersättningar 
Som skattepliktig inkomst räknas normalt all kontant ersättning som 

erhålls till följd av den idrottsliga verksamheten, t.ex. 

�lön, arvode, 

�prispengar, segerpremier, träningsersättning, fickpengar, 

�övergångssumma till spelare för att ansluta denne till föreningen, 
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�ersättning för förlorad arbetsinkomst, 

�bidrag för inköp av personlig egendom som bostad och möbler, 

�sponsorersättning från t.ex. företag i utbyte mot reklam, 

�bidrag för resor mellan bostad och tjänsteställe, 

�traktamente för tjänsteresa utan övernattning, och 

�traktamente för arbete vid tjänstestället eller i övrigt inom den 
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vanliga verksamhetsorten, jfr avsnitt 2.2. 

2.4 Stipendier 
Stipendier är skattefria om de är avsedda för mottagarens utbildning. 

Även om de är avsedda för andra ändamål är de skattefria om de 

inte är ersättning för arbete som har utförts eller ska utföras för utbetalaren 

räkning, och inte betalas ut periodiskt (8 kap. 5 § IL). Även om 

en ersättning rubriceras som stipendium är den skattepliktig om den 

har ett direkt samband med den idrottsliga verksamheten och utgör 

ersättning för prestationer för utbetalaren eller någon i intressegemenskap 

med denne. Ett stipendium som betalas ut av en förening till en 

idrottsutövare som är aktiv i föreningen är som regel skattepliktigt. 

Ett stipendium från idrottsförbund för spel på landslagsnivå har 

dock ansetts skattefritt. En allsvensk fotbollsspelare som var aktiv 

spelare i en idrottsförening och som deltagit i av Svenska Fotbollförbundet 

anordnade träningstillfällen och landskamper beskattades inte 

för ett från förbundet erhållet stipendium (RÅ 2004 ref. 33). Med 

beaktande av spelarens förpliktelse att, oavsett mottaget stipendium, 

delta i landskamper etc. ansågs denne inte ha utfört sådant arbete för 

förbundets räkning som medför skatteplikt. 

2.5 Tävlingsvinster 
En tävlingsvinst är skattefri om den 

�inte hänför sig till anställning eller uppdrag, 

�inte består av kontanter eller liknande, t.ex. värdepapper, och 

�avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger 3 % av 

prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor (1 300 kr), 

se 8 kap. 4 § IL. 

Tävlingsvinst i form av bruksföremål, presentkort (som inte kan 

lösas in mot kontanter) eller resa etc. är skattefri upp till angivet 

belopp (1 300 kr). Beloppsgränsen bedöms vid varje vinsttillfälle för 

sig. Pris i form av minnesföremål som medalj, plakett eller pokal etc. 

är skattefritt oavsett värde. 

2.6 Sponsorersättning 
Sponsorersättning till idrottsutövare som inte bedriver näringsverksamhet, 

t.ex. ersättning för reklam på kläder eller fordon, är i normalfallet 

inkomst av tjänst och utgör ersättning för arbete. Utbetalaren 

(sponsoren) ska normalt betala arbetsgivaravgifter och redovisa ersättningen 

i kontrolluppgift. 
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Sponsorersättning till idrottsutövare som bedriver hobbyverksamhet 

bör dock kunna utgöra inkomst i hobbyverksamheten om ersättningen 

har karaktär av hyra för reklamplats inom ramen för verksamheten och 

inte heller kan anses hänförligt till något personligt uppdragsförhållande. 

Detta bör då inte gälla ersättning för reklam som mottagaren 

bär personligen utan enbart ersättning som avser reklamplats på inventarier, 

i lokaler eller i publikationer och liknande. I sådana fall ska 

ersättningen ingå i mottagarens underlag för egenavgifter för hobbyverksamheten. 

Utbetalaren ska även i sådant fall lämna kontrolluppgift 

för ersättningen (Skatteverket 2009-07-02, dnr 131 536815-09/111). 

2.7 Förmån av bostad, måltider, kläder m.m. 
Ersättning i annat än pengar är i regel skattepliktig inkomst, t.ex. i 

form av bostad, bil, måltider, förbruknings- eller kapitalvaror som 

erhålls eller får disponeras liksom tjänster av olika slag. Detta gäller 
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oavsett om förmånen erhålls av föreningen, tävlingsarrangör eller 

sponsor etc. Sådana förmåner värderas normalt till marknadsvärdet (61 

kap. 2 § IL). Vissa förmåner som t.ex. bil- och kostförmån värderas 

enligt schablonregler. 

Skatteverket lämnar årligen allmänna råd och meddelanden för 

värdering av bilförmån liksom för vissa andra förmåner, bl.a. arbetskläder, 

gåvor, måltider, bostad, semesterbostad och penninglån. 

Måltider som föreningen bekostar i samband med träning eller tävling 

är normalt skattepliktiga. Vissa måltider som utgör intern representation 

kan dock vara skattefria, t.ex. vid interna kurser, informationsmöten 

och personalfest. 

Skatteplikt för idrottsutövaren gäller för förmån av rabatterade 

säsongskort och liknande som denne får köpa men som kan nyttjas av 

närstående eller andra. 

Förmån av uniform och andra arbetskläder är skattefri om förmånen 

avser kläder som är avpassade för tjänsten och inte lämpligen kan 

användas privat (11 kap. 9 § IL). Särskilt utformade eller avpassade 

tävlings- eller träningskläder bör normalt anses skattefria. 

I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:31) anges följande. 

”Kläder som har enhetlig prägel och som ska användas i den 

idrottsliga verksamheten, t.ex. i samband med större idrottsevenemang 

som världsmästerskap och europamästerskap, bör jämställas med 

uniform. Sådan förmån bör därför inte föranleda beskattning.” 

2.8 Idrottsredskap 
Idrottsredskap som en idrottsutövare får eller får låna från t.ex. 

förening eller fabrikant för att användas i den idrottsliga verksamheten 

bör normalt inte föranleda beskattning. Förutsättningarna är då att 

redskapet ska användas vid träning och tävling och att det inte får avyttras 

av idrottsutövaren. Eftersom utövaren då har begränsad privat 

nytta av redskapet bör det inte ses som någon skattepliktig inkomst 
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eller förmån enligt 11 kap. 1 § IL. Som idrottsredskap anses här dock 

inte egendom som kan anses innebära en värdeöverföring till idrottsutövaren 

eller som kan användas för privata ändamål, t.ex. segelbåt 

eller ridhäst. 

I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:31) anges följande. 

”Idrottsredskap som idrottsutövare får eller får låna från t.ex. 

förening eller fabrikant för att användas i den idrottsliga verksamheten 

bör inte föranleda beskattning.” 

2.9 Traktamente vid tjänsteresa 
För tjänsteresa som medför övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten 

(jfr avsnitt 2.2), t.ex. vid tävling eller träningsläger, kan 

föreningen betala ut ersättning för ökade utgifter för måltider m.m. 

med schablonbelopp (220 kr för hel dag och 110 kr för halv dag). 

Beloppen ska reduceras om mottagaren även får fria måltider. Om 

övernattningsmöjlighet inte tillhandahålls utan idrottsutövaren själv får 

stå för logikostnaden kan ersättning betalas ut för faktisk logikostnad 

eller med schablonbelopp (110 kr). Eventuellt överskjutande belopp 

behandlas som lön. 

Skatteverket utfärdar allmänna råd och meddelande om avdrag för 

ökade levnadskostnader där bl.a. reglerna om beräkning av hel och 

halv dag, reduktion av traktamente vid kostförmån och avdrag vid 
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utrikes tjänsteresa redovisas. Se även broschyren Traktamenten och 

andra kostnadsersättningar (SKV 354). 

2.10 Reseersättning vid tjänsteresa 
För tjänsteresa med tåg etc. till exempelvis tävling eller träningsläger 

på annan plats än tjänstestället kan utlägg för biljett ersättas utan 

beskattning. Vid resa med egen bil kan schablonbelopp betalas ut med 

18:50 kr per mil. För förmånsbil gäller 6:50 kr för diesel och 9:50 kr 

för bensin och övriga drivmedel, om mottagaren själv betalat drivmedlet. 

Överskjutande belopp behandlas som lön. 

2.11 Skattefri reseersättning vid oavlönat arbete 
Under förutsättning att en anställd eller en uppdragstagare, t.ex. en 

tillfälligt anlitad tävlingsdomare, inte får något arvode eller någon förmån 

i övrigt i samband med ett uppdrag, kan skattefri reseersättning 

betalas ut för dennes inställelseresa, dvs. resan till och från tävlingsarenan 

etc. (11 kap. 26 a § första stycket IL). 

En motsvarande regel om skattefri reseersättning finns även för 

arbetsresor till tjänstestället, t.ex. till en spelare eller tränare. Resorna 

får dock inte även ha föranletts av inkomstgivande arbete i en verksamhet 

som bedrivs av någon som är närstående till eller står i 

intressegemenskap med den som lämnar eller får förmånen (11 kap. 

26 a § andra stycket IL). 
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Reglerna innebär att en förening kan välja att ersätta t.ex. en spelare 

eller domare med uteslutande sådan skattefri reseersättning för 

inställelse- eller arbetsresor som alternativ till andra skattepliktiga 

ersättningar i form av arvode, förmåner och traktamente etc. Ersättningen 

får dock inte överstiga utgifterna för resorna eller schablonbelopp 

för milersättning. Även en motsvarande förmån av fria resor 

mellan bostad och arbetsplats är skattefri, t.ex. bussbiljetter, under 

förutsättning att inget arvode eller annan ersättning betalas ut. Sådan 

skattefri ersättning eller förmån ska inte redovisas i kontrolluppgift. 

3 Utgifter i samband med idrottslig verksamhet 
3.1 Allmänt om avdragsrätt för utgifter 
Från summan av de skattepliktiga inkomsterna av den idrottsliga 

verksamheten ska utgifter för att förvärva och bibehålla inkomsterna 

dras av som kostnad (12 kap. 1 § IL). 

Vid beräkning av kostnader för ett uppdrag eller en verksamhet som 

även innefattar ideellt arbete eller inslag av privat karaktär utan 

förvärvssyfte, som t.ex. kan förekomma vid föreningsarbete eller deltagande 

i tävlingar, bör som avdragsgillt belopp som regel inte anses 

högre belopp än vad som motsvarar summan av årets sammanlagda 

intäkter av verksamheten. Överskjutande kostnader får i förekommande 

fall normalt anses utgöra personliga levnadskostnader för vilka 

avdragsrätt saknas (9 kap. 2 § IL). Summan av de belopp som avser 

avdrag för kostnader i den idrottsliga verksamheten – beräknade före 

beaktande av gällande beloppsbegränsningar i avdragsrätten – bör 

således inte överstiga bruttointäkterna för verksamheten, såvida inte 

särskilda omständigheter föreligger. 

För hobbyverksamhet gäller att ett underskott inte får kvittas mot 

annan inkomst, däremot får underskottet sparas och dras av från 

eventuellt kommande överskott av samma hobbyverksamhet de fem 

följande åren. Se broschyren Hobbyverksamhet (SKV 344). 
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3.2 Resor till och från arbetet 
Avdrag för utgifter för resor mellan bostad och tjänstestället (jfr 

avsnitt 2.2) medges enligt reglerna för avdrag för resor mellan bostad 

och arbetsplats i 12 kap. 26-30 §§ IL, se separat meddelande. Avdrag 

medges inte om skattefri reseersättning enligt avsnitt 2.11 betalats ut. 

Utgifter för arbetsresor är avdragsgilla endast till den del kostnaderna 

under året överstiger 10 000 kr (12 kap. 2 § tredje stycket IL). 

3.3 Tjänsteresa 
Avdrag för resa i tjänsten, t.ex. till tävling eller träningsläger på 

annan plats än tjänstestället, görs med den faktiska utgiften för tåg 

eller buss etc. 

För tjänsteresa med egen bil görs avdrag med schablonbelopp med 

18:50 kr per mil. För resa med förmånsbil görs, för den som själv har 
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betalat drivmedlet, avdrag med 6:50 kr för diesel och med 9:50 kr för 

bensin och övriga drivmedel. 

Ersättning för sådant utlägg eller med schablonersättning för bil 

redovisas endast med kryss i kontrolluppgiften. Avdrag ska i sådant 

fall inte göras i deklarationen. 

Resor som görs i allmänt studiesyfte för att titta på matcher eller 

liknande, t.ex. av en domare eller spelare, bör normalt inte anses som 

tjänsteresor utan som privata resor. 

3.4 Ökade levnadskostnader vid tjänsteresa 
Om idrottsutövaren haft ökade utgifter för kost och småutgifter på 

tjänsteresa med övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten 

görs avdrag i normalfallet med fastställda schablonbelopp, 220 kr för 

hel dag (maximibelopp) och 110 kr för halv dag. 

Om idrottsutövaren själv stått för kostnad för logi på tjänsteresa ska 

faktisk logikostnad dras av. Kan den faktiska utgiften inte visas, görs 

avdrag med ett halvt maximibelopp (110 kr) per natt. 

Om idrottsutövaren vid sådan tjänsteresa har fått ersättning för 

ökade utgifter för måltider m.m. med schablonbelopp (dagtraktamente), 

eller för logikostnad enligt utlägg eller med schablonbelopp 

(nattraktamente) redovisa detta med kryssmarkering i kontrolluppgiften. 

Avdrag ska då inte göras i deklarationen. Jfr avsnitt 2.9. 

3.5 Agentkostnad 
Idrottsutövare som under året haft flera kortvariga uppdrag åt olika 

uppdragsgivare och uppdragen inte har varit av anställningsliknande 

karaktär har rätt till avdrag för agentkostnad som uppkommit i samband 

med avtalsskrivning. I de fall idrottsutövaren endast har haft ett 

fåtal uppdrag under året och dessa uppdrag har karaktär av 

anställningsförhållande, 

t.ex. säsongsengagemang hos en förening, är agentkostnad 

som uppkommer i samband med tecknande av ett sådant avtal 

inte avdragsgill eftersom utgiften då är att jämställa med kostnad för 

att förvärva en ny inkomstkälla. 

3.6 Idrottsredskap och annan utrustning 
Avdragsgilla utgifter kan bl.a. avse inköp av idrottsredskap eller 

annan specialutrustning som används i den idrottsliga verksamheten. 

Nedan ges exempel på utrustning som kan komma ifråga för avdrag. 

– Skyddsutrustning och skyddskläder (12 kap. 32 § IL), t.ex. hjälm, 
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hörselskydd, tandskydd, benskydd och ishockeyhandskar. Med 

skyddskläder avses sådana kläder och skor som har särskilda skyddsegenskaper 

mot bl.a. mekaniska skador. 

– Idrottsredskap som är nödvändiga för att kunna utöva sporten, 

t.ex. klubba, racket, bollar, skridskor, skidor och stavar. Även skor kan 

i vissa fall anses som idrottsredskap, men de bör då avvika från 

vanliga träningsskor i sådan grad att de i praktiken endast kan använSKV 
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das vid utövande av sporten, t.ex. fotbollsskor med dobbar och 

skidpjäxor. 

– Domarutrustning, t.ex. visselpipa, stoppur, signalkort och flaggor. 

Sådana utgifter ska normalt dras av med belopp motsvarande 

anskaffningskostnaden. Direktavdrag kan göras för utrustning som 

kostat mindre än ett halvt prisbasbelopp, dvs. 22 000 kr (44 000 kr x 

0,5), eller som kan beräknas ha användningstid på högst tre år. 

För utrustning som kostat 22 000 kr eller mer, och som kan användas 

under mer än tre år, bör avdraget delas upp på lika stora årliga förslitningsavdrag, 

jfr RÅ 1991 ref. 55. Om utrustningen kan antas kunna 

användas under t.ex. fem år bör en femtedel av kostnaden dras av 

årligen. 

Avdraget bör reduceras om utrustningen även har karaktär av personlig 

levnadskostnad, eller om den kan utnyttjas även i annan verksamhet. 

I så fall får en skälig del av anskaffningskostnaden dras av. 

Avdrag medges inte för utrustning som erhållits kostnadsfritt. 

Avdrag bör inte medges för inköp av kläder och skor som inte utgör 

skyddskläder eller idrottsredskap enligt ovan, t.ex. tävlingskläder, 

domarkläder, träningsoverall, träningsskor, regnkläder eller underställ. 

Detta gäller även om kläderna enbart används i tjänsten eller i 

tävlingssammanhang. 

Avdrag medges inte heller för utgift för tvätt av 

kläder. 

Avdrag bör vidare inte medges för utgifter för egna motions- eller 

träningspass och liknande, även om t.ex. spelare och domare kan ha 

höga krav på fysisk förmåga. 

Observera att övriga utgifter enligt avsnitten 3.5 – 3.7 är avdragsgilla 

endast till den del kostnaderna sammanlagt överstiger 5 000 kr 

(12 kap. 2 § tredje stycket IL). 

3.7 Schablonavdrag 
I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:31) anges följande 

angående förutsättningarna för schablonmässig beräkning av avdrag. 

”Som alternativ till avdrag för övriga utgifter enligt vanliga regler, 

dvs. med redovisning av varje enskild utgiftspost, bör avdrag av praktiska 

skäl i vissa fall kunna medges med skäligt belopp i form av 

schablonbelopp. Schablonavdraget bör dock inte anses avsett att täcka 

utgifter för resor och ökade levnadskostnader. 

Avdraget kan medges idrottsutövare och tränare m.fl. som själv har 

att svara för den huvudsakliga delen av kostnaderna för den idrottsliga 

verksamheten. Ytterligare en förutsättning för schablonavdrag bör vara 

att inkomsterna från den idrottsliga verksamheten inte utgör utövarens 

huvudsakliga inkomster, utan att dessa kommer från annan anställning 

eller verksamhet. Om utövarens inkomster från idrotten något eller 

några år skulle utgöra dennes huvudsakliga inkomster, t.ex. vid 
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studier, får dock avdrag göras enligt schablon.” 

Schablonavdraget gäller normalt inte idrottsutövare vars inkomster 

från föreningar etc. närmast kan jämföras med anställningsinkomster, 
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t.ex. kontraktsbundna eller hel- eller deltidsanställda tränare och 

spelare som ofta förekommer på elitnivå eller närmaste nivå därunder. 

I dessa fall medges avdrag för styrkta utgifter. 

I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:31) anges följande 

angående storleken av det schablonmässiga avdraget. 

”Idrottsutövarens utgifter får under nämnda förutsättningar schablonmässigt 

beräknas till belopp motsvarande bruttoersättningen, dock 

högst 3 000 kr. I bruttoersättningen bör inräknas samtliga skattepliktiga 

ersättningar och förmåner, dock inte avdragsgilla traktaments- och 

reseersättningar vid tjänsteresa. 

Sådant schablonavdrag bör anses omfatta idrottsutövarens samtliga 

avdragsgilla övriga utgifter i den idrottsliga verksamheten, dvs. vid 

sidan av utgifter för resor och ökade levnadskostnader. 

Summan av avdragsposterna, t.ex. för tjänsteresor, ökade levnadskostnader, 

arbetsresor och idrottsutrustning – beräknade före beaktande 

av de beloppsmässiga begränsningarna i avdragsrätten enligt 

12 kap. 2 § IL – bör inte överstiga bruttointäkterna från den idrottsliga 

verksamheten, såvida inte särskilda omständigheter föreligger.” 

4 Arbetsgivaravgifter 
4.1 Allmänna bestämmelser 

Den som betalar ut ersättning för arbete till en mottagare med Askatt 

ska som regel betala arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen 

(2000:980), SAL. Avgifterna uppgår i normalfallet till 31,42 % av 

summan av lön och förmåner. Sådan ersättning är normalt pensionsgrundande 

inkomst för mottagaren. 

Arbetsgivaravgifter betalas även för sådana idrottsmän m.fl. som 

beskattas enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands 

bosatta artister m.fl. Avgifter ska dock normalt inte betalas för 

idrottsutövare m.fl. som bor i EU/EES-land och som kommer till 

Sverige för att tävla vid enstaka tillfälle. Se vidare broschyr SKV 468. 

För vissa ålderskategorier betalas reducerade avgifter; de som vid 

årets ingång inte har fyllt 26 år resp. de som har fyllt 65 år. För de som 

är födda 1937 eller tidigare betalas inga avgifter alls, se faktablad 

SKV 463. 

Arbetsgivaravgifter betalas inte på ersättning som understiger 

1 000 kr per mottagare och år. 

Om mottagaren är godkänd för F-skatt ska inga arbetsgivaravgifter 

betalas utan mottagaren betalar själv motsvarande egenavgifter. 

4.2 Undantag från avgiftsskyldigheten för idrottsutövare 
Om utbetalaren av ersättning till en idrottsutövare är en sådan ideell 

förening som avses i 7 kap. 7 § första stycket IL och som har till 

huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, gäller särskilda 

regler enligt 2 kap. 19 § SAL. Det är således enbart vissa ideella föreningar 

som kan komma ifråga för dessa regler, och t.ex. inte ett företag 

SKV M 

2011:26 
11 



SVENSKA    BÅGSKYTTEFÖRBUNDET 
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND 

AND 

WORLD ARCHERY 
 

Svenska Bågskytteförbundet  Phone      +46 (0) 8 736 00 70 

Cenneth Åhlund  Cellphone +46 (0) 708 103 133 

Blåbärsvägen 3  www.bagskytte.se 
155 31  NYKVARN  cenneth.ahlund@bagskytte.se 

som betalar ut sponsorersättning till idrottsutövare. Friluftsfrämjandet 

har ansetts vara sådan förening som har till huvudsakligt syfte att 

främja idrottslig verksamhet (RÅ 1999 ref. 25). 

När det gäller verksamhet där djur deltar så bör sporter där det 

främst är ryttaren eller föraren som tävlar godtas som ”idrottslig verksamhet”. 

Detta gäller t.ex. ridsporter som banhoppning, dressyr och 

fälttävlan liksom draghundsport. Verksamhet där det i första hand är 

djuret som tävlar eller bedöms, t.ex. agility och hundkapplöpning, bör 

inte omfattas. 

Verksamhet som inte omfattar fysisk aktivitet utan främst utgör 

tankesport, t.ex. schack och bridge, bör inte omfattas. 

Om sådan förening till en idrottsutövare under ett kalenderår betalar 

ut ersättning, inklusive förmåner, som understiger ett halvt prisbasbelopp 

(22 000 kr) ska föreningen inte betala arbetsgivaravgifter på 

beloppet. Så snart ersättningen under året uppgår till ett halvt prisbasbelopp 

eller mer, ska arbetsgivaravgifter betalas på hela beloppet. 

Kostnadsersättning som mottagaren får avdrag för vid beskattningen, 

eller som inte ska tas upp i deklarationen, ska inte inräknas vid 

bedömningen av om ett halvt prisbasbelopp uppnåtts. 

I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:31) anges följande 

beträffande begreppet idrottsutövare i SAL. 

”Till idrottsutövare bör räknas aktiva deltagare i den idrottsliga 

verksamheten liksom tränare, instruktörer, domare, linjemän, materialförvaltare, 

speaker och därmed jämställda slag av funktionärer. Med 

funktionärer bör här även avses sådana ledare i föreningar som regelmässigt 

medverkar vid träningar, tävlingar, matcher och liknande tillfällen 

och vilkas medverkan är en direkt förutsättning för den idrottsliga 

verksamheten i föreningen. 

Till idrottsutövare bör inte hänföras personer som utför administrativa 

eller i övrigt förekommande arbetsuppgifter, t.ex. styrelseledamöter, 

kontorspersonal, städpersonal, kursledare och föredragshållare. 

Motsvarande bör även gälla personal med funktioner som främst riktar 

sig mot publiken, t.ex. personal i biljettkassa, kiosk, restaurang och 

butik samt ordningsvakter. Inte heller bör tävlingsläkare eller köksoch 

serveringspersonal i övrigt som utför arbete inom ramen för sin 

ordinarie yrkesutövning hänföras till idrottsutövare.” 

Som idrottsutövare har ansetts ledare vid läger som arrangerats av 

Friluftsfrämjandet för utövande av aktiviteter som skid- och skridskoåkning, 

kanoting, orientering, klättring, gång, poängpromenader och 

gymnastik och vilkas medverkan varit en direkt förutsättning för den 

idrottsliga verksamheten (RÅ 1999 ref. 25). 

Speaker vid tävlingsarrangemang har normalt även en sådan funktion 

för tävlande och övriga funktionärer att denne bör hänföras till 

idrottsutövare. 

Funktionärer vilkas verksamhet i föreningen huvudsakligen utgörs 

av administrativa uppgifter, t.ex. kontorsarbete, styrelseuppdrag och 
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liknande, är däremot inte att hänföra till denna grupp (se prop. 

1990/91:76 s. 10). Föredragshållare, kursledare, städpersonal m.fl. omfattas 

i denna egenskap inte heller av begreppet idrottsutövare. 

Motsvarande bör även gälla personal med funktioner som främst 

riktar sig mot publiken, t.ex. personal i biljettkassa, kiosk, restaurang 
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och butik samt ordningsvakter. 

En läkare som biträtt en bandyklubb i samband med matcher och 

träningar har inte ansetts vara idrottsutövare. Ersättningen till läkaren 

var inte av kostnadstäckande karaktär, utan fick antas ha utbetalats för 

arbete som läkaren utfört inom ramen för sin ordinarie yrkesutövning. 

Detta gällde även om läkaren utfört ideellt arbete i den meningen att 

ersättningen inte motsvarade värdet av den gjorda arbetsinsatsen (RÅ 

2004 ref. 88). 

I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:31) anges följande. 

”Om föreningen betalar ut ersättning till en person för såväl idrottsliga 

som administrativa tjänster bör ersättningarna behandlas var för 

sig vid fastställande av underlag för arbetsgivaravgifter.” 

Om ersättningen för idrottsutövandet i sådant fall understiger ett 

halvt prisbasbelopp ska föreningen inte betala arbetsgivaravgifter på 

denna del även om den totala ersättningen för uppdragen minst uppgår 

till ett halvt prisbasbelopp. För ersättningen för det administrativa 

arbetet betalar föreningen arbetsgivaravgifter enligt allmänna regler. 

5 Skatteavdrag 
Förening eller annan som betalar ut lön eller annan ersättning för 

arbete till mottagare med A-skatt ska i princip göra skatteavdrag vid 

varje utbetalningstillfälle, 10 kap. 2 § skatteförfarandelagen, SFL. 

Skatteavdrag ska således inte göras om mottagaren är godkänd för Fskatt. 

Om det är uppenbart att en mottagare som är godkänd för F-skatt 

är att anse som anställd hos utbetalaren ska denne skriftligen anmäla 

detta till Skatteverket (10 kap. 14 § SFL). 

Utbetalare av mottagarens hvudinkomst ska som regel göra skattavdrag 

enligt tabell eller om sådant finns enligt särskilt beslut från 

Skatteverket. Om det är fråga om sidoinkomst för mottagaren görs 

avdrag normalt med 30 % av ersättningen. 

En idrottsförening ska dock inte göra skatteavdrag på ersättning till 

idrottsutövare om ersättningen under året kan antas understiga ett halvt 

prisbasbelopp, dvs. 22 000 kr (10 kap. 4 § 4 p. SFL). 

Skatteavdrag ska i övrigt inte heller göras om lön och förmåner 

under året till en person kan antas understiga 1 000 kr. 

6 Kontrolluppgifter 
Föreningar, arrangörer, supporterklubbar, sponsorer och andra utbetalare 

ska i kontrolluppgift efter årets slut ange vad de har betalat ut i 

form av kontanta ersättningar, förmåner och andra skattepliktiga 
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ersättningar, jfr 15 kap. 2 §, SFL. Kontrolluppgift ska lämnas om 

ersättningen till en person under året uppgått till minst 100 kr. 

Gränsen på ett halvt prisbasbelopp som gäller vid betalning av 

arbetsgivaravgifter och vid skatteavdrag påverkar varken utbetalarens 

skyldighet att lämna kontrolluppgift eller mottagarens skattskyldighet 

för ersättningen. Gränsen påverkar dock på vilket sätt – i vilken ruta – 

redovisning ska göras i kontrolluppgiften. 

Vissa kostnadsersättningar i samband med tjänsteresor redovisas 

endast med kryssmarkering. Det gäller ersatta utlägg för buss, tåg, 

flyg, hyrbil, taxi och logi samt traktamente och bilersättning upp till 

fastställda schablonbelopp. 

Kostnadsersättningar som avser idrottsutövares egna avdragsgilla 

utgifter, t.ex. för idrottsutrustning eller merkostnad för tjänstesamtal 
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med egen telefon, redovisas med belopp och specifikation. 

Den som är uppgiftsskyldig enligt SFL är skyldig att i skälig omfattning 

genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation 

se till att det finns underlag för att fullgöra uppgiftsskyldigheten 

samt för kontroll av skyldigheten och av beskattningen, 39 kap. 

3 § SFL. I en förening har normalt styrelseledamöterna ansvaret för att 

sådana underlag upprättas och bevaras. 

Hur kontrolluppgiften fylls i och lämnas framgår i övrigt av 

kontrolluppgiftsbroschyren (SKV 304). 

2011-12-12 Kontrollerad och godkänd / Urban Strömberg 


