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Sammanfattning
I tidigare yttranden till Skatterättsnämnden valde vi att inte beröra frågan om det svenska
tillägget om förevisning av naturområde är förenligt med gällande EU-praxis eller ej.
Skatterättsnämndens förhandsbesked om forsränning är dock motsägelsefullt på den
punkten och kan tolkas som att EU:s mervärdesskattedirektiv har haft betydelse för
nämndens bedömning. Därför väljer vi här att ge vår syn på saken.
Vi har läst igenom tre utslag i EU-domstolen. De handlar om sjukvårdsutrustning, erotisk film
och vägtullar. Två fall visar att nationell lagstiftning och dess tolkning har varit förenlig med
EU:s praxis. Bara målet om spanska vägtullar handlar om att ett land har valt att tolka EU:s
mervärdesskattedirektiv allt för vidlyftigt. Vi menar därför att ingen av dessa tre domar ger
någon specifik vägledning om förevisning av naturområde kan berättiga till lägre moms med
hänvisning till punkt 7 i bilaga III i mervärdesskattedirektivet eller inte. Däremot slår alla tre
domar fast att begrepp ska ”ska tolkas i enlighet med den normala betydelsen av dessa ord”.
Om begreppet förevisning av naturområde kan likställas med tillträde till djurpark, måste
därför bedömas mot hur punkt 7 i bilaga III i EU:s mervärdesskattedirektiv är formulerad.
Vid sidan av de verksamheter som räknas upp torde formuleringen ”och liknande kulturella
evenemang och anläggningar” vara av central betydelse. Punkt 7 är ju även grunden för vår
svenska kulturmoms. En genomgång av olika källor visar att kultur är ett begrepp med vid
betydelse, som inkluderar begrepp som bildning och vetenskap, vilka i sin tur ligger till grund
för en förevisning. Lärande och överföring av kunskap och erfarenheter spelar även en viktig
roll i kulturbegreppet. Vår slutsats blir att tillägget ”förevisning av naturområden…” i den
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svenska mervärdesskattelagen (1994:200) inte strider mot gällande EU-lagstiftning och
praxis inom unionen.
Istället ska Högsta förvaltningsdomstolen bedöma om tillhandahållet av forsränning i det
aktuella fallet utgör en förevisning av ett naturområde eller inte. Det är också det som
Skatterättsnämnden har prövat i sitt aktuella förhandsbesked.
Förevisning av ett naturområde inkluderar vanligtvis två delar. Dels att en guide förmedlar
kunskap, erfarenheter och insikter om ett naturområde i vid bemärkelse. Denna berättelse
genomförs ofta samtidigt som området tillgängliggörs genom någon form av aktivitet som
vandring, cykling, paddling eller i detta fall forsränning. Regeringen och dess företrädare har
i budgetpropositionen för 2018 och i samband med kommentarer från berörda statsråd
klargjort sin ambition att en generös och tillåtande praxis är önskvärd på området.
För att bedöma om kunskaper och insikter förmedlas i samband med förevisningen kan det
vara rimligt att bedöma att det finns kunniga guider, genomarbetade guidemanus och
insatser för att vidareutbilda berörda guider. Däremot avvisar vi det resonemang som
nämndens majoritet anför om att graden av äventyrlighet eller aktivitetens egenvärde ska
kunna begränsa tillämpningen av begreppet ”förevisning av naturområde”. Istället ställer vi
oss bakom den skiljaktig mening som tre av Skatterättsnämndens ledamöter har formulerat i
det aktuella förhandsbeskedet.
Avslutningsvis visar vi att gällande praxis kring fisketurer med båt, sightseeing med buss och
flygning med luftballong i sightseeingsyfte motsäger centrala argument och resonemang
bakom den slutsats som Skatterättsnämndens majoritet har formulerat.
Vi yrkar därför på att Högsta förvaltningsdomstolen ska fastställa att forsränning under ovan
nämnda villkor kan likställas med förevisning av naturområde enligt den idag gällande
svenska mervärdesskattelagen (1994:200).

EU-lagstiftningen och det svenska tillägget om förevisning av naturområde
Vi menar att Skatterättsnämndens förhandsbesked är svårtolkat ut i fall EU:s praxis på
området har påverkat nämnden eller inte i dess bedömning om forsränning kan inkluderas i
begreppet förevisning av ett naturområde. En inledande fråga är därför om tillägget
”förevisning av naturområden…” i den svenska mervärdesskattelagen (1994:200) kan strida
mot gällande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) och hur direktivet
har tolkats av EU-domstolen?
I sitt förhandsbesked slår nämnden å ena sidan fast att ”bestämmelserna i ML ska tolkas i
ljuset av motsvarande bestämmelser i mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) och hur
dessa tolkats av EU-domstolen.” Vidare konstateras att ”de varor och tjänster för vilka en
reducerad skattesats kan tillämpas ska tolkas restriktivt, i bemärkelsen strikt, eftersom
denna möjlighet är en avvikelse från principen om att normalskattesatsen ska tillämpas.”
Nämnden hänvisar till två utslag i EU-domstolen, och skriver att ”bestämmelsen saknar
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enligt Skatterättsnämndens mening motsvarighet i artikel 98.2 jämförd med bilaga III i
mervärdesskattedirektivet” och att en nationell regel inte ”ska tolkas i strid med dess
(direktivets) klara ordalydelse.”
Sammantaget kan detta uppfattas som att Skatterättsnämnden har tagit hänsyn till tvisten
om förevisning av naturområde är förenlig eller ej med gällande EU-praxis.
Å andra sidan konstaterar nämnden att ”den aktuella bestämmelsen i ML är klar och tydlig i
det att den föreskriver en reducerad skattesats för förevisning av naturområden.
Bestämmelsen i 7 kap. 1 § tredje stycket 7 ML ska därför ligga till grund för bedömningen i
detta fall.” Den slutsatsen tyder däremot på att Skatterättsnämnden inte har påverkats av
frågan om förevisningen av naturområde är förenlig eller ej med gällande EU-praxis.
I våra tidigare underlag till Skatterättsnämnden har vi valt att enbart argumentera utifrån
nationell lagstiftning och den svenska regeringens förarbeten. Samtidigt konstaterar vi att
Skatterättsnämndens förhandsbesked är motsägelsefullt och att flera myndigheter och
politiska partier hävdar att det svenska tillägget om förevisning av naturområde kan strida
mot gällande EU-praxis. Vi vill därför ge vår syn på saken.
Efter att ha läst tre EU-domar på området är vår slutsats att ingen av dessa ger någon
specifik vägledning på området. Se vidare bilaga 1.
Om den aktuella svenska lagstiftningen på området är förenlig eller ej, måste istället
bedömas utifrån innehållet i punkt 7 i bilaga III i mervärdesskattedirektivet som lyder.
”Tillträde till föreställningar, teatrar, cirkusar, marknader, nöjesparker, konserter, museer,
djurparker, biografer, utställningar och liknande kulturella evenemang och anläggningar.”
Centralt blir att tolka innebörden i formuleringen ”liknande kulturella evenemang”.
Enligt Bra Böckers lexikon från 1987 definieras begreppet kultur på följande vis:
”Kultur (latin), odling, ursprungligen av jorden; i vidsträckt betydelse alla mänskliga
verksamheter samt andliga och materiella resultat av dessa verksamheter, som förs vidare
till följande generationer.”
Den definitionen styrks av flera andra källor som Svenska Akademiens ordlista och ordbok,
liksom Svensk ordbok och Wikipedia. Se vidare bilaga 1.
Vår slutsats blir att en aktivitet som förevisning av naturområde rimligen bör inkluderas i
begreppet ”liknande kulturella evenemang”.
Utifrån den analysen menar vi att guidade förevisningar och upplevelser i naturen bör likoch jämställas med de verksamheter som specificeras i punkt 7 i bilaga III i EU:s
mervärdesskattedirektiv. De ligger även i linje med flera källors hänvisning till att kultur
inkluderar begrepp som vetenskap, bildning och strävan att föra vidare kunskap till följande
generationer. Det är svårt att tro att EU:s mervärdesskattedirektiv ska tolkas som att enbart
kunskap och erfarenheter om natur som förmedlas på ett museum, vid ett djurparksbesök,
under en teaterföreställning eller vid en utställning kan inkluderas i begreppet kultur. Det
blir då ologiskt att hävda att när samma information ges direkt på plats i naturen, ska istället
en normal momssats på 25 procent tillämpas i Sverige.
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Dessutom ber vi Högsta förvaltningsdomstolen notera att Skatteverket redan innan
begreppet ”förevisning av naturområde” inkluderades i svensk momslagstiftning använde
begreppet i sin egen myndighetsutövning. I Skatteverkets broschyr Moms inom
kulturområdet (SKV 562 utgåva 9) från juni 2017 går det att läsa: ”Skattesatsen för tillträde
till och förevisning av djurparker är 6 procent. Även för guidning i djurparker är det 6 procent
moms.” Begreppen ”förevisning” och ”guidning” har med andra ord använts tidigare av
Skatteverket. Därför borde de även tillämpas när förevisningen sker direkt i naturen.
Vi hoppas att den här genomgången visar att tillägget ”förevisning av naturområden…” i den
svenska mervärdesskattelagen (1994:200) inte strider mot mervärdesskattedirektivet
(2006/112/EG) och hur detta har tolkats av EU-domstolen. Åtminstone har de aktörer som
påstår detta, inte presenterat underlag som styrker deras påstående.

Forsränning som förevisning av ett naturområde
Den avgörande frågan blir då, precis som Skatterättsnämnden själv slår fast i sitt
förhandsbesked, om förevisning av naturområden även kan inkludera forsränning.
För en mer detaljerad genomgång hänvisar vi till tidigare framförda argument i yttranden
inlämnade till Skatterättsnämnden den 4 april, 7 maj, 3 augusti och 21 december 2018.
Här finns bakgrundsinformation om hur förevisningen går till, företagets guidemanus,
produktbeskrivning, områdets skydd enligt Natura 2000 och övriga underlag. Här väljer vi
dessutom att komplettera med ytterliga några sakskäl, samtidigt som vi summerar våra
viktigaste ståndpunkter.
Förevisning av naturområde handlar om att förmedla kunskaper, insikter och erfarenheter
av svensk natur. Förevisning inkluderar vanligtvis någon form av aktivitet som tillgängliggör
den natur som ska visas upp och upplevas. Beroende på årstid, typ av landskap och grupp av
besökare kan detta handla om allt ifrån vandring, cykling, skidåkning, långfärdsskridskor,
men även mer ”äventyrliga” aktiviteter som ridning, hundspann och som i detta aktuella fall
forsränning. Ridning kan exempelvis vara ett sätt att förflytta sig över större områden,
samtidigt som nya grupper lockas ut i naturen. Hundspann kan tillgängliggöra snörika
vinterskogar för exempelvis barnfamiljer eller äldre där egna skidor inte är ett alternativ. I
fallet forsränning innebär aktiviteten att ett specifikt naturområde blir tillgängligt, eftersom
andra rimliga färdsätt saknas.
Vi tycker att detta beskrivs väl i den skiljaktig mening som tre av Skatterättsnämndens
ledamöter har formulerat i det aktuella förhandsbeskedet. En uppfattning som även får stöd
av Björn Westberg, professor emeritus i rättsvetenskap vid Internationella Handelshögskolan
i Jönköping. ”Jag delar den skiljaktiga mening som har framförts av tre ledamöter. De
framför att det saknas alternativa sätt att ta del av och förevisas de ifrågavarande
naturområdena, varför den reducerade skattesatsen även bör tillämpas på tillhandahållande
av forsränning. Tolkningen ska vara restriktiv, men det eftersträvade ändamålet med en
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bestämmelse måste enligt min bedömning beaktas.” (Westberg, Mervärdesskattelag
[1994:200] 7 kap. 1 §, Lexino 2019-01-03)
Vi vill dock komplettera deras resonemang med följande reflektion. Vi hyser stor respekt för
att dagens momslagstiftning (med en mängd undantag) är svår, för att inte påstå näst intill
omöjlig, att hantera. Att då införa moment där en aktivitets grad av äventyrlighet bedöms,
riskerar att skapa än svårare situationer där handläggare tvingas att göra uppenbart
subjektiva prövningar. Det bidrar inte till en rättssäker och opartisk hantering. Istället
förespråkar vi en modell där aktiviteten bedöms utifrån om en verklig förevisning av
naturområdet sker eller inte. Exempelvis att det finns ett genomarbetat guidemanus som
följs, att den som tillhandhåller aktiviteten säkerställer grundläggande kunskaper om
naturområdet hos företagets guider, att delar av denna kunskap presenteras via företagets
marknadsföringskanaler och så vidare.
När det gäller grad av äventyrlighet ber vi även Högsta förvaltningsdomstolen att notera att
begreppet ”nöjesparker” inkluderas i punkt 7 i bilaga III i EU:s mervärdesskattedirektiv. Vi är
medvetna om att nöjesparker inte finns med bland undantagen i svensk momslagstiftning
och berättigar därför inte till en lägre moms. Däremot bör det inte vara möjligt att utesluta
en viss grad av äventyrlighet när naturområden förevisas med hänvisning till lagstiftning och
praxis inom EU. Vi noterar även att graden av äventyr, inte hindrar Skatteverket att definiera
”flygning med luftballong i sightseeingsyfte” som personbefordran. Vi väljer att inte ha
någon uppfattning om detta är förenligt med gällande EU-rätt, men det skapar en känsla av
att Skatteverket hantera liknande verksamheter med skilda måttstockar.
Vår slutsats blir därför att Sverige borde ha ett relativt fritt utrymme för att själv bestämma
hur begreppet förevisning av naturområde ska tolkas och omsättas i en vedertagen praxis.
Detta har delvis redan gjorts i regeringens förarbeten i budgetpropositionen 2017/18:1 där
det på sidan 596 i förslaget till finansplan och skattefrågor står följande:
”Förevisningen kan också innebära att en person förevisar vägen genom ett område. Det kan
t.ex. vara för att leda personer längs en säker väg. Naturområden kan exempelvis förevisas i
samband med vandring, cykling, ridning, skridsko- och skidåkning, paddling, jakt- och
fisketurer, och fågelskådning i naturområden.” Det är tydligt att regeringens intention med
ändringen i momslagstiftningen syftar till att inkludera ett brett utbud av olika färdmedel
och aktiviteter när naturområden förevisas. Ett syfte som finansmarknadsministern Per
Bolund flera gånger förtydligat, bland annat under ett möte med Naturturismföretagen
(tidigare Ekoturismföreningen) den 7 februari 2018. Då formulerade han en önskan om att
det på det här området ”kommer att sätta sig en praxis och att den över tid kan bli mer och
mer generös och tillåtande.”
Här vill vi fästa Högsta förvaltningsdomstolens uppmärksamhet på två detaljer. För det
första skrivningen om ”att leda personer längs en säker väg”, som är ett sakskäl som vi
berörde i vår överklagan från den 21 december av Skatterättsnämndens förhandsbesked.
För det andra menar vi att det är anmärkningsvärt att Skatteverket, trots en tydlig skrivning i
regeringens förarbete, väljer att insistera på att ridning i naturen ska beskattas med normal
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moms på 25 procent. Vi menar att detta kan tolkas som en ovilja hos myndigheten att följa
den lagstiftning som riksdagen har beslutat om. En attityd som vi befarar kan ha påverkat
myndighetens sätt att argumentera även i detta fall kring forsränning.
Vidare hävdar nämndens majoritet att aktiviteten forsränning huvudsakligen har karaktär av
äventyr, eftersom produkten ”marknadsförs som ett forsränningsäventyr”. Vi förnekar inte
att det finns en dimension av äventyr i detta tillhandahållande, men vi insisterar på att det
samtidigt är ett sätt att förevisa ett naturområde. Rubriken på den aktuella produkten är de
facto ”Medelsvår forsränning i Tångböleströmmarna”, där den namngivna sträckan är ett
specifikt naturområde och forsränningen ett sätt att säkert leda deltagarna genom området.
Vi noterar även att Skatteverket sedan länge har etablerat en praxis där fisketurer med båt
och sightseeing med buss definieras som personbefordran, trots att förflyttningen vanligtvis
sker från punkt A och åter till punkt A. I bara sällsynta fall lär dessa produkter marknadsföras
som transporter eller personbefordran. Betydligt vanligare lär vara att de presenteras som
fisketurer på havet eller sightseeing i en storstad.
Vidare menar vi att våra tidigare inlämnade underlag, i synnerhet guidemanus, visar att
forsränningsturen inkluderar ett omfattande inslag av specifik guidning kring bland annat
fågelliv, fisk, bäver, erosion och traktens kulturarv. Därför anser vi att beskrivning av vad som
sker innan, i turens inledning, under fikapausen och i samband med vattendragets lugnare
partier inte beskrivs rättvist av nämndens majoritet.
Utifrån denna genomgång hävdar vi att forsränning absolut kan definieras som en
förevisning av ett naturområde. Kraven på företaget bör då främst gälla ett framarbetat
guidemanus och kunniga guider med god lokalkännedom som regelbundet fortbildar sig.
Vi yrkar därför på att Högsta förvaltningsdomstolen ska fastställa att forsränning under dessa
förutsättningar ska likställas med förevisning av naturområde enligt den idag gällande
svenska mervärdesskattelagen (1994:200).
Dag som ovan
Per Jiborn på uppdrag av JoPe Fors & Fjäll
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Bilaga 1.
Frågan om förevisning av naturområde är förenlig med gällande EU-praxis har varit föremål
för olika uppfattningar i flera år.
Exempel på detta är Skatteverkets remissvar från den 18 april 2017 (131 130791-17/112),
Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) från
den 31 maj 2017 och Moderaternas senaste budgetmotion för 2019 (sidan 99) där partiet
föreslog höjd moms för Sveriges naturguider.
För att stärka sin argumentation har Skatterättsnämnden, Skatteverket och Lagrådet
hänvisat till tre domar i EU-domstolen. Kortfattat handlar dessa tre domar om följande.
Kommissionen mot Spanien (C-83/99, EU:C:2001:31)
Här fastslår domstolen att ”tillhandahållandet av delar av ett vägnät till användarna mot
vederlag i form av en vägtull… kan följaktligen inte jämställas med en verksamhet som avser
transport av passagerare och medfört bagage i den mening som avses i femte kategorin i
bilaga H till sjätte direktivet.”
Erotic Center BVBA mot Belgische Staat (C-3/09, EU:C:2010:149)
Domen gäller om filmvisningsbås kan likställas med biografverksamhet, vilket ett belgiskt
företag hävdade. Den belgiska staten ansåg däremot att de tjänster som tillhandahölls i
dessa bås omfattades av begreppet ”nöjesautomat”, eftersom filmförevisningen startade
genom att mynt läggs i en apparat med möjlighet att byta mellan olika filmer. Domstolen
beslutade att ”begreppet tillträde till biografer i kategori 7 första stycket i bilaga H till sjätte
direktivet ska tolkas så, att det inte omfattar betalning som erläggs av en konsument för att
kunna åtnjuta en enskild förevisning av en eller flera filmer eller till och med utdrag av filmer
i ett enskilt utrymme, såsom de aktuella båsen i målet”. Att den belgiska lagstiftningen
har/hade ett undantag där så kallade ”nöjesautomater” inte berättigade till en lägre moms,
verkar vara av central betydelse för domstolens beslut.
État belge mot Oxycure Belgium SA (C-573/15, EU:C:2017:189)
Fallet handlar om moms för uthyrning och försäljning av syrgaskoncentratorer. Nationell
belgisk lagstiftning fastställer att normal moms ska gälla för dessa tjänster och varor, även
om EU:s mervärdesskattedirektiv ger möjlighet till reducerad moms. Domstolen slår fast
belgisk lag ska gälla i den här tvisten.
Vår uppfattning utifrån dessa tre domslut är följande:
Ingen av dessa domar ger någon vägledning om förevisning av naturområde kan berättiga till
lägre moms med hänvisning till punkt 7 i bilaga III i mervärdesskattedirektivet eller inte. De
båda belgiska fallen handlar om att nationell lagstiftning om normal moms på tjänster och
varor ska gälla även i de fall där EU:s mervärdesskattedirektiv skulle kunna ge möjlighet till
reducerad moms. I dessa två fall är relevansen för att bedöma om det svenska undantaget
strider mot gällande EU-praxis nästan obefintligt. I fallet med de spanska vägtullarna finns en
principiell koppling till det svenska tillägget om förevisning av naturområde. Däremot ger EUdomstolen utslag om att vägtullar inte är samma sak som ”persontransporter och medfört
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bagage” ringa vägledning om hur EU kan tänkas resonera kring påståendet att förevisning av
ett naturområde kan likställas med ett besök på en djurpark.
Däremot ger alla dessa domar stöd för uppfattningen att begrepp ska ”ska tolkas i enlighet
med den normala betydelsen av dessa ord”.
Det kräver i sin tur en djupare analys av innehållet i punkt 7 i bilaga III i EU:s
mervärdesskattedirektiv. Punkt sju har följande lydelse ”Tillträde till föreställningar, teatrar,
cirkusar, marknader, nöjesparker, konserter, museer, djurparker, biografer, utställningar och
liknande kulturella evenemang och anläggningar.”
Formuleringen ”liknande kulturella evenemang och anläggningar” bör vara central för det
svenska undantaget.
Svenska Akademiens ordlista förklarar ordet kultur på följande vis:
”mänsklig verksamhet inom ett visst område och en viss tid; vetenskap, litteratur, konst,
musik m.m.”
Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien ger följande förklaring till ordet kultur:
”sammanfattningen av allt som skapas av människor för att ge (högre) andliga upplevelser
särsk. om konst, litteratur, musik o.d. men äv. om vetenskap; i allmänhet el. under viss tid,
inom visst område etc.”
I Svenska Akademiens ordbok från 1938 anges hela åtta olika förklaringar till ordet kultur,
vilket visar att begreppet är vidsträckt och mångfacetterat. En slutsats som även förmedlas
av Bra Böckers lexikon från 1987 där begreppet kultur definieras som följer:
”Kultur (latin), odling, ursprungligen av jorden; i vidsträckt betydelse alla mänskliga
verksamheter samt andliga och materiella resultat av dessa verksamheter, som förs vidare
till följande generationer.”
Värt att notera är även att ordet kultur enligt Wikipedia ”kommer från latinets cultura som
betyder ungefär 'bearbetning', 'odling' och 'bildning' och som i sin tur härstammar från colo
'odla'. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig
aktivitet. Kultur har dock främst två betydelser: andlig (konstnärlig) odling eller socialt
överförda levnadsmönster.”
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