Rätt från början
Idrott och skatt ett lagspel!

Riksidrottsförbundet och Skatteverket har ett samarbete där samtliga
distriktsidrottsförbund ingår.
Genom denna samverkan får idrottsföreningar i hela Sverige unik hjälp
när det gäller frågor om skatter och avgifter.
Samarbetet har bl.a. resulterat i den här foldern. Vi vill ge alla föreningar möjligheten
att göra rätt från början. Vi samverkar också för att motverka fel och missförstånd.
På detta sätt vill vi tillsammans skapa ”rent spel” i redovisningen.
Skatteverket har tillsammans med distriktsidrottsförbunden bildat nätverk för att
utveckla information och utbildning avseende skattefrågor med koppling till idrotten.
Informationen publiceras i nyhetsbrev, på Skatteverkets och på förbundens
webbplatser. Skatteverket finns även med vid olika arrangemang som stämmor och
årsmöten.

Av Skatteverkets idrottsinformatörer kan föreningar/utövare få svar
på:
 var du hittar information om skatter och idrott på Skatteverkets webbplats?
 vad som gäller för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag och hur föreningen ska
redovisa dessa i bokföringen och till Skatteverket?
 hur man fyller i en kontrolluppgift, vem som ansvarar och vilket datum som
gäller?
 vad som ska redovisas i deklarationen och när redovisningen ska göras?
 vad skattepliktigt är och hur ersättningar ska redovisas, samt vilka avdrag har
man rätt till?

När måste föreningen lämna kontrolluppgift?
Kontrolluppgifterna ska lämnas senast den 31 januari året efter inkomsten/förmånen betalts ut om
det sammanlagda värdet av ersättningar eller förmåner till en person uppgår till 100 kronor eller
mer för hela året.
Faktaruta:
ersättning till
idrottsutövare

Faktaruta:
ersättning till
övrig personal

Ersättning

Kontrolluppgift

100 kr – upp till ½
prisbasbelopp
½ prisbasbelopp och
högre

Ersättning

Arbetsgivaravgift

JA

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

Kontrolluppgift

100 kr – 999 kr
1 000 kr och högre

Skatteavdrag

Arbetsgivaravgift

Skatteavdrag

JA

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

Deklarationstidpunkter
För ideella föreningar är det räkenskapsåret som styr när föreningens deklaration ska lämnas.
Räkenskapsårets utgång

Utskick deklaration

Deklarationstidpunkt Slutskattebesked

31 januari – 30 april
31 maj – 30 juni
31 juli – 31 augusti
30 september – 31 december

Mitten av september
Mitten av september
Mitten av oktober
Mitten av februari

1 november
15 december
1 mars
1 juli

15 april
15 juni
15 augusti
15 december

Befrielse från att lämna särskild uppgift
En allmännyttig förening kan av skatteverket medges befrielse från skattskyldigheten att lämna
särskild uppgift för en viss tid (vanligen fem år). Ansökan görs på blankett ”Ansökan om befrielse
från att lämna särskild uppgift” (SKV 2501)

Hur fungerar ”halva prisbasbelopps-regeln”?
Om en idrottsförening betalar ersättning/förmåner till idrottsutövare och detta inte uppgått till ett
halvt prisbasbelopp under året ska föreningen inte betala arbetsgivaravgifter på detta. Denna regel
påverkar inte skatteplikten för mottagaren utan enbart skyldigheten att betala arbetsgivaravgift för
föreningen. Är regeln tillämplig ska inte heller skatteavdrag göras.

Är tävlingspriser skattepliktiga?
Om utövaren får priser i form av medaljer, plaketter, pokaler eller andra minnesföremål är dessa
skattefria. Detsamma gäller för andra priser med ett värde som inte överstiger tre procent av
prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor. Priser i form av kontanter eller liknande är
alltid skattepliktiga, oavsett belopp.

Resor och reseersättningar – idrottsutövare
Resor mellan bostaden och ordinarie träningsplats är arbetsresor och beskattas som lön.
Ersättningen blir skattefri om inga andra ersättningar eller förmåner betalas till idrottsutövaren
under året.
Besök Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se. Under fliken > Företag > Föreningar >
Idrottsföreningar finns mer information om skatte- och avgiftsregler för idrotten.

För att underlätta för föreningar och utövare att få svar på sina frågor om skatter och
avgifter, har Skatteverket utsett särskilda kontaktpersoner som är insatta i idrottens
problematik.
Föreningarna kan vända sig direkt till:
Skatteverket

Distriktsidrottsförbunden

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

JÄMTLAND/HÄRJEDALEN

David Kunze
Telefon: 010-577 62 02
E-post: david.kunze@skatteverket.se

Thorbjörn Flood
Telefon: 010-476 42 15
E-post: thorbjorn.flood@jhidrott.rf.se

Tommy Lindgren
Telefon: 010-573 88 21
E-post: tommy.lindgren@skatteverket.se

NORRBOTTEN

NORRBOTTEN

David Kunze
Telefon: 010-577 62 02
E-post: david.kunze@skatteverket.se

Helena Wikström
Telefon: 070-686 80 91
E-post: helena.wikstrom@sisuidrottsutbildarna.se

Tommy Lindgren
Telefon: 010-573 88 21
E-post: tommy.lindgren@skatteverket.se

Anders Wikberg
Telefon: 070-686 84 76
anders@norrbottensff.bd.se

VÄSTERBOTTEN

VÄSTERBOTTEN

David Kunze
Telefon: 010-577 62 02
E-post: david.kunze@skatteverket.se

Rikard Höög
Telefon:010-476 54 19
E-post: rikard.hoog@vbidrott.rf.se

Tommy Lindgren
Telefon: 010-573 88 21
E-post: tommy.lindgren@skatteverket.se

Carina Bosson
Telefon: 010-476 54 34
E-post: carina.bosson@bidrott.rf.se

VÄSTERNORRLAND

VÄSTERNORRLAND

David Kunze
Telefon: 010-577 62 02
E-post: david.kunze@skatteverket.se

Lillemor Åsling
Telefon: 060-59 42 09
E-post: lillemor.asling@vnidrott.rf.se

Tommy Lindgren
Telefon: 010-573 88 21
E-post: tommy.lindgren@skatteverket.se

Besök även Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se > Företag > Föreningar >
Idrottsföreningar där det finns mer information om skatte- och avgiftsregler för idrotten

Överenskommelsen mellan Skatteverket, Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund, Norrbottens Idrottsförbund,
Västerbottens Idrottsförbund och Västernorrlands Idrottsförbund är en regional överenskommelse som ligger i
linje med den nationella överenskommelsen mellan Skatteverket, Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollsförbundet och
Svenska Ishockeyförbundet
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