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Skatteverkets information om skytte som skattefri
personalvårdsförmån
I en skrivelse daterad den 14 augusti 2020 har ni framfört synpunkter på Skatteverkets
information om olika motions- och friskvårdsförmåner som i någon del omfattar skytte.
Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom den 26 juni 2020, mål nr 5705-19, prövat frågan
om aktiviteter i form av fält- och westernskytte kan utgöra skattefri personalvårdsförmån. I
domen hänvisas till att aktiviteterna bl.a. innebär att utövaren går i terräng en sträcka av
mellan två och åtta kilometer per tillfälle och skjuter på uppställda mål (p. 2 i domen).
Domstolen anför vidare att det utmärkande för många slag av motions- och
friskvårdsaktiviteter är en kombination av att utveckla färdigheter i olika avseenden och att
få motion, och att aktiviteterna uppfyller båda dessa syften inte i sig medför skatteplikt för
ett friskvårdsbidrag (p. 14). En sådan färdighet kan alltså vara prickskytte med pistol eller
gevär. Domstolens slutsats är att det är ostridigt att aktiviteterna i fråga även innehåller
praktiska moment som innebär motion och att de därför är skattefria (p. 15).
Skatteverkets tolkning är att det är inslaget av motion som medfört att reglerna för
skattefrihet ansetts uppfyllda i enlighet med 11 kap. 11–12 §§ inkomstskattelagen
(1999:1229). De aktiviteter som prövats av domstolen omfattar inslag av motion eftersom
utövaren behöver ta sig fram i terrängen ett antal kilometer. Domstolen har däremot inte
uttalat att en aktivitet som uteslutande omfattar övning av en färdighet utan egentligt inslag
av motion utgör en skattefri personalvårdsförmån.
Vi avser att förtydliga informationen på vår webbplats. Vår utgångspunkt är som ni också
noterat att inte detaljreglera alla förekommande motionsaktiviteter utan mer övergripande
ange vilka slag av aktiviteter som kan bekostas med ett skattefritt friskvårdsbidrag. För att
tydliggöra att ett friskvårdsbidrag endast kan användas för att bekosta aktiviteter som även
omfattar motion är vår avsikt är att ange att ”skytteaktiviteter som även omfattar motion”
bör vara godkända som skattefria personalvårdsförmåner. Ni har i er skrivelse gett ytterligare
exempel på sådana skytteaktiviteter som omfattar tydliga motionsinslag i form av skidskytte
och orienteringsskytte.
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