
BESKRIVNING AV ARBETET MOT SKATTEVERKETS ATTACK MOT HÄSTBRANSCHEN 

Genom den s.k. Bastova-domen aktualiserades momsbeskattningen för de hästföretagare som tävlar 
med sina hästar. Branschen lanserade något år senare en ny prismodell med en fast och rörlig 
prisersättning. Denna prövades i HFD 2019 ref. 68 och i domen konstaterades att det utgör 
omsättning av en tjänst när en hästägare som är en beskattningsbar person låter en häst starta i en 
travtävling där tävlingsarrangören lämnar en ersättning om 500 kr till samtliga startande oavsett 
placering. Beskattningsunderlaget bestämdes till detta belopp även om hästägaren får ytterligare 
ersättning baserad på hästens placering i loppet. 

Två ställningstaganden från Skatteverket såg snabbt dagen ljus. Den 1 april 2020 slog Skatteverket 
fast att premier som betalas ut till en ägare av en travhäst när hästen har genomfört ett premie- eller 
kvalificeringslopp på ett godkänt sätt och inom en idealtid helt plötsligt inte är en momspliktig 
ersättning. Den 13 april 2021 publicerades en omarbetning av ett ställningstagande om 
beskattningsbar person. Skatteverket uttalar i det ändrade ställningstagandet att en hästägares 
verksamhet som endast består i att ställa upp i tävlingar inte är en ekonomisk verksamhet, utan 
utgör en privat användning av hästen. Det innebar att Skatteverket ökade sin granskning av 
hästföretagare.  

Branschen sökte förhandsbesked och i HFD 2022 ref. 3 uttalade HFD att det utgör omsättning av en 
tjänst när en hästägare låter en häst delta i ett s.k. premielopp mot ersättning som utgår under 
förutsättning att hästen genomför ett godkänt lopp. Det innebär att en av de förutsättningar som 
ligger bakom den nya bedömningen för hästföretagare var borta och vidare höjdes den fasta delen av 
prispengarna från som lägst 500 kr till 1 500 kr (i vissa fall 2 500 kr). Branschen vill nu att Skatteverket 
prövar om sitt ställningstagande men ännu har inget hänt. 

Flera ansökningar om förhandsbesked vad gäller ställningstagandet om beskattningsbar person har 
nu avvisats, det innebär att frågorna måste prövas inom ramen för den ordinarie processen. Vi kan 
alltså förvänta oss ett stort antal processer och vi har sett att Skatteverket genom det s.k. SNI-
kodsregistret försöker identifiera utredningsobjekt. 

Antalet momsdeklarationer som granskas och underkänns ökar nu i rask takt men den första domen 
om berättigade förväntningar och rättssäkerhet har kommit. Den fråga som prövats är om 
Skatteverket med framgång kan hävda att avdrag för ingående moms ska underkännas med 
motiveringen att ekonomisk verksamhet inte bedrivs trots att hästföretagaren momsregistrerats för 
just tävlingsverksamhet. Skatteverket hävdar att då de publicerat sitt ställningstagande finns inga 
berättigade förväntningar. Förvaltningsrätten i Malmö som är den första domstol som avgjort frågan 
menade dock att branschen hade rätt så avdrag medgavs. Fler domar är att vänta i närtid och 
prognosen är att branschen kommer att fortsätta att vinna. 

De underkända momsdeklarationerna följs nu upp med fler och fler fall där man avregistrerar från 
moms. Detta är mycket besvärligare processer. Branschens två skatteexperter Jan Kleerup och Urban 
Rydin håller i skrivande stund på att färdigställa en djupare artikel som är tänkt att publicera i en 
skatterättslig tidskrift. Den kommer givetvis att åberopas i processerna om avregistrering. 

Företrädare för branschen har träffat såväl riksdagens travnätverk, enskilda partier och Skatteverket 
med GD och rättschefen i spetsen och diskuterat skattefrågan.  


