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Angående SKV Häst-PM

Nätverket Islandshästföretagarna är till för alla små och stora företag i Sverige som arbetar med
islandshästen som en viktig del av affärsidén. Islandshästen är Sveriges näst största ridhästras till antalet.
Närmare 250 företag har gått med i nätverket sedan starten juli 2009.
Medel från Jordbruksverket
Nätverk och fortbildning för år 2008-2010 genomförs med hjälp av medel från Jordbruksverket för
kompetensutveckling, både från Landsbygdsprogrammet och ”Livskraftigt hästföretagande”. Häst- och
besöksnäringen (turism) är en prioriterad grupp – många av islandshästföretagen jobbar med båda. Syftet är
att öka kompetensen och konkurrenskraften i småföretag i eller med anknytning till landsbygden. Merparten
av det löpande föreningsarbetet i nätverket är ideellt.
Islandshästföretagarna kräver följande förändringar i Skatteverkets Häst-PM, se nästa sida.
”Hästverksamhet – gränsdragningen mellan hobby- och näringsverksamhet (Dnr 131 342327-09/11)”

för Islandshästföretagarna,

Maria Vemdal
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Islandshästföretagarna kräver förändringar på följande punkter
1. Skatteverket har i Häst-PM skrivit om Inkomstskattelagens definition av näringskriterierna till följande:
”Med vinstsyfte avses att verksamheten har en sådan inriktning och bedrivs på ett sådant sätt att den ur en
objektiv synvinkel kan antas komma gå med överskott. Ett krav är att det kan påvisas omsättning och att
verksamheten genererar överskott eller i vart fall inom en snar framtid kommer att generera överskott”.
Islandshästföretagarna kräver att Skatteverket omedelbart skriver om texten så att den är med lagen
överensstämmande: Med enskild näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och
självständigt (13:1, 1 st. IL); samtliga dessa tre näringskriterier måste vara uppfyllda. Kravet på yrkesmässighet
innebär att verksamheten ska bedrivas regelbundet; häri ligger ett krav på viss omfattning och varaktighet.
Förvärvsverksamhet innebär att verksamheten bedrivs i vinstsyfte. Avgörande är syftet, inte att verksamheten
faktiskt går med vinst. Ordalydelsen i fet stil ovan skall tas bort.
2. Enligt Inkomstskattelagen (IL) är all verksamhet som bedrivs av en enskild näringsidkare inom landet att
betrakta som en och samma verksamhet. LRF:s medlemsstatistik visar också att inom ett typiskt
jord/skogs/landsbygdsföretag bedrivs i genomsnitt 3,6 olika verksamheter. För företag med > 100 ha är siffran
5,6 olika verksamheter. Hästföretagare är inget undantag och därför skall endast en sammantagen bedömning
göras. Skatteverkets nuvarande praxis att varje ben inom verksamheten bedöms enskilt mot näringskriterierna
skall omedelbart avskaffas.
3. Baserat på ovanstående skall en skattskyldig som innehar F-skatt/är momsregistrerad genomgående benämnas
"näringsidkaren" och inte "hästägaren" som i nuvarande version, detta är irrelevant och ibland helt felaktigt.
4. Hästar skall anses ha naturlig anknytning till jordbruksfastighet och bedömas som före 2006. Används
fastighetens resurser för produkternas/hästarnas förädling och hästarna samtidigt används för fastighetens
skötsel och produktivitet skall naturlig anknytning anses föreligga.
5. En stor del av landets islandshästar används i verksamhet som turridning, turism, ridskolor och liknande.
Dessa hästar är i allra högsta grad arbetshästar och begreppet "brukshästar" i nuvarande version skall revideras
till "arbetshästar" och då även innefatta alla raser av arbetande hästar.
6. En hästverksamhet som erhåller företagarstöd skall alltid anses bedriva näringsverksamhet.
7. Islandshästföretagarna kräver att skattelagstiftningens neutralitetsprincip tillämpas även på hästföretag, en
näringsidkare ska bedömas lika oavsett vilken företagsform eller vilket verksamhetsområde han/hon väljer. Att
ha ett intresse för sin verksamhet delar hästföretagare med många andra småföretagare och det personliga
intresset skall inte användas som grundlag för att kalla verksamheten hobby.
8. Baserat på ovanstående neutralitetsprincip skall hästföretagare på samma sätt som andra nystartade
näringsverksamheter kunna använda möjligheten att under de första 5 åren yrka allmänt avdrag av underskott
mot tjänsteinkomst. Dessa regler gäller för samtliga enskilda näringsidkare, hästverksamheter skall ej vara
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undantagna. Under den period som den skattskyldige yrkar allmänt avdrag av underskott kan inte verksamheten
gå med vinst eftersom avdraget i så fall ej hade kunnat utnyttjas.
9. Vid bedömningen av en verksamhet mot näringskriterierna skall en för verksamheten lämplig tidsperiod
tillämpas. Det är verksamhetens art, affärsidé och investeringsperiod som skall vara avgörande. Detta gäller
särskilt avel.
10. Av de hästföretagare som bedriver avel har 65 % sin huvudsakliga försörjning från icke hästrelaterad
verksamhet. Enligt ny rättspraxis anser Kammarrätten att det faktum att den skattskyldige i nuläget inte är
beroende av verksamheten för sin försörjning saknar relevans. Därmed skall Skatteverket omedelbart frångå sin
praxis att använda övrig försörjning etc. som del av bedömningen. Det är näringsverksamheten i sig som skall
bedömas enligt näringskriterierna, och den skattskyldiges övriga inkomster skall ej påverka bedömningen.
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