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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-08-27 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika 

Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 

 

Skattefrihet för ideell secondhandförsäljning 

 

Enligt en lagrådsremiss den 13 augusti 2015 (Finansdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).  

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Terese 

Danielsson och kanslirådet Bo Lindén. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Allmänt 

 

Enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen är allmännyttiga ideella före-

ningar och registrerade trossamfund som huvudregel skattskyldiga 

för inkomst av näringsverksamhet. Om en sådan inkomst till huvud-

saklig del kommer från verksamhet som av hävd har använts som 

finansieringskälla för ideellt arbete är den emellertid befriad från 

skatt.  
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Högsta förvaltningsdomstolen har i ett avgörande uttalat sig om för-

utsättningarna för att butiksförsäljning av skänkta varor ska kunna 

hänföras till sådana hävdvunna finansieringskällor som omfattas av 

skattefriheten. Domstolen fann att vid en sådan bedömning borde 

hänsyn tas till konkurrensförhållanden, särskilt verksamhetens kom-

mersiella karaktär, dess omfattning och inslaget av ideellt arbete. 

Verksamhet som bedrevs under former som liknade kommersiell 

handel i t.ex. antikvariat, antikhandel eller butiker för andrahandsför-

säljning av märkeskläder kunde inte anses jämförbar med traditio-

nella loppmarknader och basarer. Det borde därför göras skillnad 

mellan å ena sidan försäljning i butiker som var öppna dagligen och 

där även anställd personal var verksam och å andra sidan försäljning 

i en lokal som höll öppet vid något enstaka tillfälle per vecka och där 

verksamheten i allt väsentligt sköttes av ideella krafter. Det senare 

slaget kunde, med mervärdesskattedirektivets terminologi, betraktas 

som återkommande penninginsamlingsevenemang och vara befriat 

från skatt, medan skattskyldighet enligt huvudregeln skulle gälla för 

verksamhet som liknade kommersiell handel (HFD 2013 ref. 50). 

 

Enligt det remitterade lagförslaget ska skattebefrielsen för föreningar 

och trossamfund omfatta inkomster som till huvudsaklig del kommer 

från "verksamhet med försäljning av skänkta begagnade varor som 

utnyttjas som finansieringskälla för ideellt arbete och som främjar 

både återanvändning och återvinning". Några krav på begränsade 

öppettider eller på att verksamheten inte sköts av anställd personal 

ställs inte. 

 

Förslaget uppges innebära att skattefriheten för den berörda verk-

samheten förtydligas, så att det - "i likhet med de förutsättningar som 

förelåg före Högsta förvaltningsdomstolens dom" - finns goda förut-

sättningar för att finansiera allmännyttig verksamhet genom second-

handförsäljning. Utöver detta ”förtydligande” är, enligt remissen, "inte 
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någon förändring avsedd gällande vad som enligt praxis utgör en 

sådan hävdvunnen finansieringskälla att den omfattas av 7 kap. 3 § 

andra stycket 1 andra strecksatsen IL".  

 

Lagrådet konstaterar att ett avgörande i högsta instans vanligtvis an-

ses utgöra praxis och att Högsta förvaltningsdomstolen i den nu  

aktuella domen dessutom har hänvisat till ett antal tidigare rättsfall 

som pekar i samma riktning som detta. Att ideella organisationers 

secondhandförsäljning blir skattebefriad även när den bedrivs i buti-

ker med anställd personal och med samma öppettider som kommer-

siella aktörer innebär alltså att det skattebefriade området utvidgas 

betydligt i förhållande till den tolkning som gjorts i rättspraxis. Å andra 

sidan införs begränsningar genom att de varor som säljs ska vara 

begagnade och att verksamheten ska främja återanvändning och 

återvinning. Lagförslaget innebär således ändringar i gällande rätt 

och inte bara ett förtydligande. Detta bör framgå uttryckligen i propo-

sitionen. 

 

Förutsättningarna för skattebefrielse 

 

Förslaget väcker också andra frågor. En förutsättning för att en in-

komst ska vara skattebefriad är att den till huvudsaklig del kommer 

från försäljning av skänkta begagnade varor. Med huvudsaklig del 

avses enligt rättspraxis minst 70–80 procent. I propositionen till in-

komstskattelagen uttalades att med huvudsaklig avses cirka 75 pro-

cent. Lagrådsremissen innehåller ingen kartläggning av marknaden 

eller någon närmare beskrivning av den verksamhet som bedrivs i 

butiker som drivs av ideella organisationer. Av remissvaren framgår 

emellertid att det är vanligt att företag och enskilda skänker även 

obegagnade varor till organisationerna, liksom att gåvor som bedöms 

som osäljbara arbetas om till helt nya produkter. Om sådana obe-

gagnade eller omgjorda varor svarar för en större del av inkomsten 

än 20–25 procent riskerar organisationerna att bli skattskyldiga också 
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för försäljningen av begagnade varor. För att det ska säkerställas att 

den icke skattegynnade delen av försäljningen inte når upp till denna 

nivå måste obegagnade och omgjorda varor särbehandlas i butiker-

na och i bokföringen.  

 

I författningskommentaren har det visserligen antagits att en obe-

gagnad vara som en privatperson skänker ska betraktas som begag-

nad. Av allmänmotiveringen framgår också att, enligt regeringens 

uppfattning, även försäljning av skänkta varor som omarbetats till nya 

produkter kan omfattas av skattebefrielsen. En sådan bestämning av 

vad som är en begagnad vara avviker så påtagligt från normalt 

språkbruk att den bör framgå av lagtexten. Hanteringen av obegag-

nade varor som skänks till organisationerna av t.ex. butiker och kon-

kursförvaltare har över huvud taget inte behandlats i remissen.  

 

Kravet på att varorna ska vara begagnade framstår som svårt att för-

ena med ambitionen att förenkla de ideella organisationernas admi-

nistration. Om skattefriheten ändå ska vara villkorad av att inkomsten 

till huvudsaklig del kommer från försäljning av begagnade varor 

måste det av lagtexten framgå vad som avses med sådana varor. 

 

En annan fråga gäller kravet att verksamheten ska främja både åter-

användning och återvinning. Som framhålls i remissen ligger det i 

sakens natur att en organiserad verksamhet med försäljning av be-

gagnade varor är ägnad att främja återanvändning av sådana varor. 

Att lagreglera detta förhållande förefaller onödigt.  

 

Vad kravet på återvinning innebär i det nu aktuella sammanhanget 

framgår inte av vare sig allmänmotiveringen eller författningskom-

mentaren. I allmänmotiveringen kommer man inte närmare än ett 

uttalande om att återanvändnings- och återvinningstanken i de ide-

ella föreningarnas och registrerade trossamfundens secondhand-
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verksamhet innebär att skänkta varor tas om hand med målet att 

ingenting ska slängas. Inte heller författningskommentaren ger någon 

ledning; där sägs bara att kravet på att främja återvinning avser verk-

samheten som sådan och inte måste vara uppfyllt för varje enskild 

försäljning samt att varor som inte kan säljas ska tas om hand med 

så liten miljöpåverkan som möjligt. Eftersom motsvarande krav inte 

har ställts på annan skattebefriad verksamhet, t.ex. försäljningen av 

drycker, mat och klädespersedlar vid olika idrottsevenemang, finns 

ingen praxis på området och inte heller någon erfarenhet hos den 

myndighet som har kontrollansvaret.  

 

Mot bakgrund av det förtroende för organisationernas återvinnings-

arbete som genomsyrar lagrådsremissen kan det ifrågasättas att det 

behövs något lagfäst krav i denna del. Om det emellertid ska vara en 

förutsättning för skattefrihet att verksamheten främjar återvinning 

måste det preciseras vad detta innebär. 

 

Det är slutligen oklart hur den föreslagna nya strecksatsen ska för-

hålla sig till den nuvarande som föreskriver skattebefrielse för sådan 

inkomst som till huvudsaklig del kommer från verksamhet som av 

hävd har använts som finansieringskälla för ideellt arbete. Under fö-

redragningen har upplysts att den bestämmelsen ska stå kvar oför-

ändrad och alltså kunna tillämpas på secondhandförsäljning vid si-

dan av den nya bestämmelsen. Lagrådet avstyrker en sådan lagreg-

lering, som vidmakthåller de problem som den nuvarande reglering-

en anses medföra och till det lägger en ny reglering som medför 

andra problem. Den dubbla regleringen framstår också som förvir-

rande. Det naturliga är att den nya bestämmelsen helt får reglera 

skattebefrielse vid sådan försäljning som den föreslagna bestämmel-

sen tar sikte på och att denna försäljning tas bort från den nuvarande 

bestämmelsen. Det kan exempelvis göras så att den nya strecksat-

sen placeras före den nuvarande, som formuleras om så att den gäl-



 

 

6 

ler för annan verksamhet, t.ex. tillfälliga basarer och liknande, som av 

hävd har använts som finansieringskälla. 

 

 

 


