Fastställd av FS dec 2017

Tips och råd om att bedriva externa kurser i HLR för föreningarna
Om en ideell förening bedriver näringsverksamhet blir föreningen skattskyldig för inkomstskatt och
moms. Men under vissa förutsättningar kan föreningen bedriva näringsverksamhet och inte bli
skattskyldig för inkomsterna
Allmännyttiga ideella föreningar
Allmännyttiga ideella föreningar är, till skillnad från övriga ideella föreningar, skattebefriade för en
del inkomster om de uppfyller skattereglernas krav på ändamål, öppen medlemsantagning och
användning av medlen i den allmännyttiga verksamheten.
Detta gäller även inkomster av näringsverksamhet (rörelseinkomster) som:




till huvudsaklig del kommer från en verksamhet som är ett direkt led i främjandet av den
allmännyttiga verksamheten, eller
har någon annan naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga verksamhet, eller
av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideell (allmännyttig) verksamhet.

Kurser i hjärt-lungräddning till icke-medlemmar föreningens regi
En förening kan erbjuda utbildning till allmänheten och ta ut en avgift för kursen. Avgiftens storlek
bestämmer föreningen själv. Dock kan det vara lämpligt att undersöka marknaden för motsvarande
eller liknande kurser så att avgiften blir såväl marknadsmässig som ändamålsenlig.
Inkomster från HLR-kurser som arrangeras av föreningen är inte skattepliktiga med hänsyn till att det
är en verksamhet som är ett direkt led i den allmännyttiga verksamheten och i högsta grad har en
naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga verksamhet. Det är också viktigt att inkomsterna
från kurserna går tillbaka till föreningens verksamhet. Det är viktigt att komma ihåg att det i
slutändan alltid är Skatteverket som gör en bedömning av om inkomsterna är skattefria eller inte.
Det är endast avgiften för kursen som ska faktureras, alltså ska ingen moms påföras.
Kontakta gärna ABF för hjälp med att organisera och marknadsföra kurserna. Det finns möjlighet att
få verksamhetsstöd från ABF. Ett tips är att planera årets HLR-utbildning i god tid och sedan ta
kontakt med ABF för en gemensam diskussion.
Kurser i hjärt-lungräddning som bedrivs på annat sätt
En eller flera medlemmar som avser att utföra kurser i HLR i form av enskild firma eller liknande får
inte på något sätt koppla den verksamheten till föreningens. Detta innebär att lokaler, utrustning,
skriftlig eller annan information som tillhör föreningen eller förbundet inte får användas för
utbildningens bedrivande. Om detta inte iakttas försätts föreningen i ett nytt skatterättsligt läge.
De medlemmar som bedriver HLR-verksamhet som eget företag får heller inte på något sätt
motarbeta den HLR-verksamhet som bedrivs i den lokala föreningen. Görs detta kan det bli fråga om
att utesluta medlemmarna i fråga.
Mer information om skatteregler med mera finns på Skatteverkets hemsida och i broschhyren:
Skatteregler för ideella föreningar (SKV 324)
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar

