
Vad är en startpeng? 
 

Trots flera påpekanden från trav & galopp sportens sida om felaktigheter i 
ställningstagandet ”Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk 
verksamhet och privat verksamhet, mervärdesskatt”, Dnr 8-902676, så fortsätter 
Skatteverket ensidigt använda ”startpeng” i sin beskrivning av ersättningsmodell och 
förutsättningarna inom trav- och galopp (avsnitt 4.4).  

 

I Skatteverkets ställningstagande, ”Beskattningsbar person – gränsdragning mellan ekonomisk 
verksamhet och privat verksamhet, mervärdesskatt”, Dnr 8-902676, så finns ett särskilt avsnitt (4.3.2, 
sid 10) som beskriver Startpeng = apperance money. 

”Tävlingsarrangörer kan betala ut en startpeng för att en idrottsutövare ska delta i tävlingen och 
därmed höja tävlingens status”. 

Skatteverket har i flera tidigare ställningstaganden särskilt beskrivit vad syftet och definitionen är 
med en startpeng/apperance money. För att förtydliga den definitionen som Skatteverket har om 
”apperance money” så förtydligas Skatteverkets egen definition nedan, utdrag från Dnr: 202 
506437-17/111 

Vid olika idrottsevenemang kan det förekomma att en eller flera tävlande får en s.k. startpeng från 
tävlingsarrangören (appearance money). 

Det är ofta fråga om betydande ersättningar som betalas ut som startpeng. Sådana startpengar 
betalas ofta ut för att få en känd idrottsperson eller några kända idrottspersoner att delta i 
tävlingen. Denna person eller dessa personer blir därefter ofta ansikten utåt för evenemanget och 
ökar på så sätt evenemangets värde och status. Den tävlande tillhandahåller i sådana fall en 
reklamtjänst till arrangören. Detta gäller oavsett om den tävlande betalar en deltagaravgift eller 
inte. 

 
Tävlande i en idrottstävling kan få en så kallad startpeng (appearance money) för att starta i 
tävlingen. Startpengen kan antingen vara en ersättning för en specifik tjänst som en tävlande 
tillhandahåller tävlingsarrangören eller så betalas den ut av tävlingsarrangören utan krav på 
någon motprestation från den tävlande. 

Startpeng, eller apperance money som det heter, utgår således särskilt för att höja tävlingens status 
och det finns heller inte, som Skatteverket skriver, något krav på motprestation från den tävlande. 
Oftast utgår det apperance money (startpeng) för att få en känd idrottsperson eller flera att delta i 
en tävling. 

Med ovanstående beskrivning (av Skatteverket) gällande definition av ”startpeng” så blir man 
extremt frågande till hur Skatteverket i skrift kan likställa detta med den ersättningsmodell som 
finns inom trav och galoppsportens med en garanterad tävlingsersättning och en rörlig. 

 

 

 



Hur ser regelverket och affärsmodellen ut inom travsporten? 

För att förklara hur det fungerar inom travsporten så hänvisas här till det regelverk och hur det går 
till när man anmäler hästen till en tävling.  

Enligt punkt 7 i Svensk Travsports ”allmänna bestämmelser” så framkommer följande beskrivning  

Samtliga tävlande erhåller ersättning i form av prispengar. Till oplacerade och diskvalificerade hästar 
betalas endast garanterade prispengar, beloppet anges i respektive proposition.  

Angiven garanterad prispeng inkluderas i prispengarna.   

Exempel på proposition 

Här nedan följer ett exempel för tävlingsdag på Solvalla 27/4 där det finns 10 olika lopp att anmäla 
till, med olika förutsättningar. Först allmänna förutsättningar för dagen, sen då specifikt exempel i 
prop 5. 

Solvalla 2022-04-27 
Nordbyggskvällen 
Första start kl. 18:15 
Startanmälan: senast torsdag 21 april kl. 09:00. 
Samtliga tävlande hästar, inklusive oplacerade och diskvalificerade, får lägst 1.500 kronor i 
prispengar. 
Varmblodiga 
Prop. 5. Fyraåringslopp 
Ljus anmälan. 4-åriga högst 250.000 kr. Körsvenskrav kat. 1. Körsvenner födda 040427 eller 
tidigare. 
2140 m. Autostart. 12 startande. Spårförbehåll ej tillåtet. 
Pris: 60.000-30.000-17.000-13.000-10.000-6.000-4.500 kr (7 priser). Lägst 2.500 kr till alla 
tävlande. 
 
Ovanstående förutsättningar, som gäller tävlingar i Sverige, skiljer sig i stor utsträckning över hur 
förutsättningar var i EU domstolens avgörande, C432-15 ”Bastova”. 

Enligt punkt 36 & 37 så konstateras att det i fallet varken medfört någon utbetalning av startpengar 
för deltagande eller någon annan direkt betalning och endast ägarna till de hästar som placerat sig i 
kapplöpningen erhåller prispengar. I det specifika fallet från Tjeckien så konstaterades att det krävdes 
ett visst resultat i kapplöpningen för att erhålla prispengar.  

Samma slutsatser görs i punkt 40, att endast ägarna till de hästar som har placerat sig i 
kapplöpningen erhåller prispengar. Däremot så dras även slutsatsen att om det gjorts någon annan 
direkt betalning som är oberoende av hästens placering i kapplöpningen så är det ett 
tillhandahållande mot ersättning. 

Slutsatsen är att i ”Bastova caset” så fick endast dom placerade hästarna prispengar. 

I Sverige erhåller samtliga tävlande hästar en garanterad prispeng om minst 1500,kr, man kan även 
välja att anmäla till lopp med en prispeng om minst 2500,kr 

Eftersom då samtliga tävlande hästar erhåller prispengar i Sverige så får punkt 36 och 40 i ”Bastova” 
en helt annan innebörd. 


