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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
217-10

meddelad i Stockholm den 7 maj 2010

KLAGANDE
Äventyret Sommarland Aktiebolag, 556217-6577
Ombud:
AA
Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Box 203
791 25 Falun
MOTPART
Skatteverket
171 94 Solna
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Skatterättsnämndens beslut den 21 december 2009 i ärende dnr 126-09/D,
se bilaga
SAKEN
Förhandsbesked angående inkomstskatt
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Dok.Id 91137
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
Telefax
08-561 676 00
08-561 678 20
E-post: regeringsratten@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30
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YRKANDEN M.M.

Äventyret Sommarland Aktiebolag (bolaget) yrkar att Regeringsrätten ändrar
Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att nettointäkten från
entréavgifterna, dvs. entréavgifterna reducerade med de kostnader som är
hänförliga till specialenheten, ska vara skattefri enligt 7 kap. 21 §
inkomstskattelagen (1999:1229). Bolaget anför bl.a. följande.
Skatterättsnämnden har hänvisat till RÅ 2005 ref. 9 trots att situationen i
rättsfallet inte är jämförbar med den som är aktuell här. I RÅ 2005 ref. 9 ansågs
verksamheten vara blandad eftersom inkomsterna delvis var knutna till utförda
arbetsprestationer. I föreliggande fall avser entréavgiften inte arbetsprestationer
eller tjänster, utan enbart rätten att använda de olika specialbyggnaderna inom
anläggningen och tillhörande mark. Entréavgifterna ska därför i stället jämföras
med sådana rena uthyrningsinkomster som ansågs vara skattebefriade i RÅ 2003
ref. 55. – På fastigheten där bolagets verksamhet bedrivs finns nästan uteslutande
fasta bad- och vattenanläggningar, åkattraktioner och dylikt som taxerats som
specialbyggnader. En mindre del av entréavgifterna avser ersättning för
användning av vissa lösa inventarier. Denna ersättning utgör emellertid en mycket
liten del av entréavgifterna och man kan därför bortse från den. Den totala
nettointäkten av entréavgifterna bör därför anses vara skattefri.

Skatteverket yrkar att Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet och anför bl.a.
följande. En uppdelning av resultatet av verksamheten på specialenheten ska
göras i en skattepliktig och en skattefri del. Den del av entréavgifterna som härrör
från besökarnas användning av sådana tillgångar som inte hör till fastigheten är
skattepliktig.
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SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Susanne Billum

Peter Kindlund

Lennart Hamberg

Margit Knutsson

Henrik Jermsten

Markus Olsson
Föredragande regeringsrättssekreterare

Avd II
Föredraget 2010-04-21

