
Angående Skatteverkets syn på om vår sport skall vara momspliktig eller inte 

Bakgrund 

Skatteverket har sammanställt ett utkast under rubriken ”Omarbetning av ställningstagandet 

Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk och privat verksamhet” 

Detta ställningstagande kan ha mycket stora konsekvenser för vår verksamhet och industri. Sannolikt 

är det, om idéerna skulle få fotfäste och leda till regelverk, det största hotet mot vår sport som någon 

av oss har upplevt. Travet har fått möjlighet att göra kommentarer till detta utkast och Svensk 

Travsports styrelse/ledning har valt, tillsammans med andra hästsportintressenter, att outsourca 

dessa svar till LRF Häst. 

Den 12 november skulle kommentarer ha inkommit enligt det PM som bl a har skickats till Svensk 

Travsport. Det är nu mer än fjorton dagar sedan och hittills har inget kommunicerats till oss ”som är 

travet”. Vi spår att det fortsatt kommer gå att lämna synpunkter på hela förslaget när det är klart och 

vi vill se mer handling och engagemang i denna fråga – redan nu kring det författade utkastet. Vi har 

idag fått reda på att det fortfarande går att lämna synpunkter, men bara till den 1 december. Tiden 

är mycket knapp! 

Det är inte bara momsen och att inte få göra momsavdrag som är ett problem här. Om detta blir 

verklighet är det också sannolikt att Skattemyndigheten kommer ifrågasätta om kostnader för 

travhästar i bolag med annan huvudverksamhet verkligen är avdragsgilla eller skall behandlas som till 

exempel ej avdragsgill representation görs. 

Vi vill att: 

• Svensk Travsports styrelse tydliggör att de och den rekryterade organisationen själva 

kommer att vara engagerad i denna fråga, lämna egna svara som är kommunicerade och 

avstämda med Travsverige, och inte bara förlita sig på en extern part. 

• Allt som rör denna fråga (utveckling, kommunikation, svar, andra remisser) direkt och på ett 

transparent sätt kommuniceras till alla sällskap och intresseorganisationer. 

• Så många andra intressenter, som potentiellt kan påverkas av detta nya ställningstagande, 

som möjlighet (sällskap, hästägarorganisationer, uppfödare och tränarorganisationen), också 

tydligt markerat till Skatteverket vilka risker ett nytt ställningstagande kan innebära. 

• Det skapas en enighet kring taktik baserad på vad nästa fas i denna process blir från 

Skattemyndigheten 

o T ex mycket skyndsamt utreda om den sk 500-ingen till alla deltagare i travtävlingar 

var rätt väg att gå. Kontakter som vi har haft med skatteexpertis är inne på att detta 

kanske mer spelade de krafter hos Skattemyndigheten i händerna som vill ta bort 

avdragsrätten 

Vi är mycket bekymrade över denna fråga och ser enorma konsekvenser som det kan få för vårt 

sport. Vi behöver visa på stort engagemang och att denna fråga är avgöranden för en hel industris väl 

och ve. 
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