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Frågor och svar på frågor avseende idrottsföreningen som arbetsgivare.
1. Kan föreningen ersätta en idrottsutövare skattefritt för parkeringskostnader?
Svar: Föreningen kan ersätta spelare/styrelsemedlem etc. för parkeringsavgifter som hen haft
under tjänsteresa eller vid inställelseresa om hen kan göra sannolikt storleken av avgifterna och
att de har samband med tjänsteresan/inställelseresan.
2. Kan föreningen skattefritt ersätta någon för dess SL-kort?
Svar: Det går inte att ersätta någon skattefritt för SL-kort eftersom SL-kortet även kan
användas för privata resor. Om någon använder sitt SL-kort för att inställa sig så kan inte heller
någon reseersättning betalas ut skattefritt för resan eftersom det inte blir någon merkostnad för
spelaren etc som reser med sitt SL-kort. För att föreningen ska kunna ersätta någon för
inställelseresor skattefritt så får ersättningen inte överstiga 18,50 kr/mil vid resa med bil eller
för faktiska kostnader (vid uppvisande av underlag t.ex. biljett).
3. En förening får en donation av en privatperson med instruktioner att pengarna ska gå till
ungdomsverksamheten genom att stipendier delas ut. Är föreningens utbetalning av stipendier
till aktiva ungdomar skattepliktig? Har det någon betydelse om föreningen bildar en fond för
pengarna?
Svar: När föreningen har fått pengarna så är det föreningens tillgångar och föreningen som är
utbetalare av stipendiet. Om föreningen därmed betalar ut stipendier av de donerade medlen
till någon aktiv medlem i föreningen så betraktas utbetalningen som lön och är skattepliktig.
Det spelar alltså ingen roll att medlen är öronmärkta för en viss grupp eller ett speciellt syfte.
Det har inte heller någon betydelse om föreningen bildar en fond för pengarna.
4. En förening anlitar en idrottsutövare som är utomlands bosatt för att arbeta i Sverige mindre
än sex månader. Idrottsutövaren kommer efter vistelsen i Sverige fortsätta arbeta för
föreningen men i USA. Kan lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
(a-sink) tillämpas? Ska ersättningen även beskattas i Sverige under den tid idrottsutövaren är
anställd av föreningen men arbetar i USA?
Svar: Under den tid idrottsutövaren visats i Sverige är a-sink tillämpligt. När idrottsutövaren
därefter arbetar för föreningen men i USA så ska föreningen lämna en särskild kontrolluppgift
(KU14).
5. Är den omständigheten att den utomlandsbosatte idrottsutövaren är svensk medborgare ett
hinder mot att lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (a-sink)
tillämpas?
Svar: För att en idrottsutövare ska kunna välja att tillämpa a-sink får personen inte
stadigvarande vistas i Sverige eller ha väsentlig anknytning till Sverige. Omständigheter som har
betydelse för om väsentlig anknytning finns är bl.a. om den anlitade








är svensk medborgare
varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort
vistas utomlands för studier eller hälsoskäl
har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk
har din familj kvar i Sverige
bedriver näringsverksamhet här i Sverige
är ekonomiskt engagerad i Sverige genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt,
ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige
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har fastighet i Sverige.

Alla kända omständigheter vägs samman vid bedömningen av den skatterättsliga bosättningen.
Om den enda anknytningen idrottsutövaren har till Sverige är att hen är svensk medborgare så
kan a-sink tillämpas vid en vistelse på mindre än sex månader.

