
Hejsan! 

 

Efter år av debatter och ordväxlingar av varierande trevlighet så orkade jag inte längre med 

tjafset om vad som räknas som momsfritt. Jag har gjort research. Jag delar med mig av den 

så att ni ska ha lite ryggrad vid argumentation med arrangörer och skolor. Först kommer det 

viktigaste i punktform. Om du utför några som helst kulturuppdrag så bör du läsa listan. För 

er som vill veta mer så rekommenderas fördjupningen. 

 

Kalla fakta: 

 

1) Ett artistiskt framförande är ett levandegörande av ett verk och detta är momsfritt. Det 

kan dock endast faktureras momsfritt av utövaren själv. 

 

2) En workshop eller föreläsning är belagd med moms, även i skola. 

 

3) Om ett artistiskt framförande faktureras av faktureringsbolag eller annan tredje part så 

räknas detta som förmedling och är belagt med moms. Du kan i stort sett aldrig skicka en 

momsfri faktura via faktureringstjänster eller Ordkanon, undantaget är vissa skolprojekt som 

räknas som ämnesområden. Här finns det väldigt tydliga kriterier för vad som är 

ämnesområde. 

 

4) För skapande skola-uppdrag ligger pengarna hos kommunen så även om skolorna inte kan 

dra momsen så kan kommunen det. Du kan nästan alltid lägga på moms på skapande skola i 

kommunal skola. 

 

5) Bara för att en förening, stiftelse eller annan arrangör är "Momsbefriad" så betyder det 

inte att du automatiskt kan skicka momsfria fakturor till dem. Du har fortfarande skyldighet 

att lägga på moms, oavsett vad de säger. Momsbefriade arrangörer försöker ibland få det till 

att du inte kan belägga deras fakturor med moms, detta är felaktigt. 

 

 

Fördjupning: 



 

Författarförbundet hävdar ju envist att Författarbesök i skolan alltid är momsfritt om det är 

ett led i utbildningen. Detta stämmer inte riktigt och det är du som kulturutövare som kan 

åka på straffavgift om du utfört momsbelagd tjänst men inte belagt den med moms.  

 

Det finns en dom som författarförbundet hänvisar till och jag har fått följande svar från 

deras jurister: 

 

"Hej Matiss, 

Jag förstår att ni undrar över momsen vid framträdanden inom skola för det har vi också 

gjort och det är en vanlig fråga vi får från författare. 

Det finns en prejudicerande dom från förvaltningsrätten som Författarcentrum och 

Författarförbundet har utgått från när vi säger att författarframträdandet inom skola ska 

vara momsfritt. Författarframträdandet måste dock vara ett led i undervisningen. Jag har 

bifogat momsdomen. 

På senare år har Skatteverket ifrågasatt momsfriheten och vi vet att skolor har möjlighet att 

dra av för momsen så jag brukar ge rådet att lägga på 25 % moms om man är osäker på om 

framträdandet är ett led i undervisningen. 

Om man fakturerar via ett faktureringsföretag läggs alltid moms på fakturan. 

För att det ska bli ett momsfritt författarbesök ska det vara ett led i undervisningen men i 

övrigt finns det inga krav på själva besöket eller vem som utför det." 

 

(Observerade du stycket som började "På senare år...."?) 

 

Skatteverket, som står över författarförbundet när din verksamhet skall granskas, säger 

såhär: 

 

"Hej, 

 

1. Nej författarbesök i skolan är inte alltid momsfria. Om de ska vara momsfria eller inte 

beror på författarens framträdande. Om författaren t.ex. i föredragsform berättar om sitt 

författarskap samt reciterar ur sin bok så anses framträdandet i huvudsak som föredrag inte 



som utövande av konstnär. För att det ska vara undantaget för moms ska man levandegöra 

ett verk. 

 

2. Nej om författaren inte fakturerar själv utan genom en faktureringstjänst så blir det inte 

undantaget från moms. 

 

Jag bifogar ett ställningstagande nedan 

 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360463.html?date=2017-01-27" 

 

När jag pratat med Skatteverket så är deras regelverk betydligt mer avancerade än att det 

räcker med att något är "ett led i undervisningen". Vill du ha mer information om dessa 

regler så hojta. 

 

Sådär, nu har du material från både Författarförbundet och Skatteverket, hur du gör är upp 

till dig - men Ordkanon kommer att följa Skatteverkets regelverk. 

 

Ha det fantastiskt och glöm inte tropikhjälmen i momsdjungeln. 

/Matiss Silins, Ordkanon 

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/360463.html?date=2017-01-27

