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Promemorian Framtidens filmpolitik (Ds 2015:31) 

 

 

Kammarrätten, som har anmodats att yttra sig, har följande kommentar på 

innehållet i rubricerad promemoria. 

 

I promemorian lämnas förslaget att tillträde till biografföreställningar inte längre 

ska omfattas av någon reducerad mervärdesskattesats. Andra kulturella 

aktiviteter som för närvarande omfattas av den aktuella bestämmelsen ska dock 

alltjämt beskattas enligt skattesatsen 6 procent. Enligt kammarrättens mening 

kan detta ge upphov till vissa gränsdragningsproblem på det sätt som beskrivs 

nedan. 

 

Med den ökade digitaliseringen så kan biografer användas även för andra 

evenemang än filmvisning. Det kan exempelvis röra sig om att biografer 

används för att på filmduk visa konserter, teater, opera, föreläsningar och 

idrottsevenemang.  

 

Vissa av de nu nämnda exemplen kan antas utgöra sådana kulturella aktiviteter 

som även fortsatt kommer att beskattas med den reducerade skattesatsen även 

när de visas på filmduk, vilket också synes vara uppfattningen i promemorian 

(s. 110). Enligt kammarrättens mening gäller detta i vart fall om de kulturella 

aktiviteterna livesänds. Visningar på filmduk av konserter och andra kulturella 

aktiviteter kan dock ske inte bara genom livesändning, utan även genom 

eftersändning – dvs. att redan inspelade konserter m.m. spelas upp på filmduk. I 

sådana fall skulle sådana visningar kunna vara att betrakta som ”filmvisningar” 

och därför beskattas med normalskattesatsen. 

 

Avgörande för vilken skattesats som ska tillämpas vid visningar av vissa 
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kulturella aktiviteter på filmduk kan således vara innehållet i föreställningen, 

men även hur visningen sänds (livesändning eller eftersändning). Det vore 

önskvärt om dessa gränsdragningsfrågor lyfts fram och analyseras vidare. 

 

Kammarrätten har i övrigt ingen erinran mot innehållet i promemorian. 

 

 

 

___________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av kammarrättslagmannen Marie Jönsson och 

tf kammarrättsassessorn Andreas Hamrén. 
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