Golf som friskvård
Enligt ett avgörande från Högsta Förvaltningsdomstolen i januari 2018 så ska golfspel på s.k. pay and playbanor
anses omfattas av skattefriheten för friskvård (dvs. anses omfattas av friskvårdsbidrag och motsvarande).
Skatteverket har med anledning av Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande ändrat sina riktlinjer på området
och anser numer att golf generellt sett ska anses utgöra friskvård.
Friskvård är en skattefri förmån för den anställde, men fortfarande en avdragsgill kostnad för företaget. Inom
golf omfattar skattefrihet spelavgifter (greenfee), avgifter på drivingranch, utbildning/kurser etc. Det bör dock
observeras att skattefriheten inte omfattar inköp av utrustning, medlemsavgifter och startavgifter i tävlingar. Det
bör även noteras att Skatteverket anser att skattefriheten för friskvård är begränsad till förmåner motsvarande 5
000 kronor per år och anställd.
Det ovanstående är ett stort framsteg för golfsporten, som under en längre tid sökt gehör för det faktum att golf
har mycket goda effekter i friskvårdshänseende. I en rapport från Karolinska Institutet från 2008 har det t.ex.
konstaterats att golfare, under motsvarande förutsättningar i övrigt, lever upp till 5 år längre än icke golfare.
Härtill kan även konstateras att golf har mycket låg skaderisk.
Således kan ni som företag nu erbjuda era anställda skattefria förmåner i form av golfspelande.Detta kan t.ex.
ske genom att företaget köper ett antal greenfee-biljetter som delas ut till anställda, genom att anställda mot
kvitto får greenfee-avgifter ersatta eller anställda mot kvitto får den årliga spelavgiften ersatt. Hos Svanskogen
Golf är ordinarie greenfee-avgiften 120 kronor per dag. Ett häfte med 20 greenfee-biljetter kostar 2000 kronor.
Den årliga spelavgiften för medlemmar är 800 kronor.
Det bör i sammanhanget observeras att Svanskogens Golf är en s.k. pay-and-play bana, vilket innebär att det inte
krävs något ”grönt kort” för att spela hos oss, dvs. hos oss är alla välkomna att spela golf utan särskilda
förkunskaper.
Om ni har frågor kring golf, friskvårdsbidrag och/eller hur detta i praktiken skulle kunna hanteras i ert företag så
ställer Svanskogens Golf givetvis upp och besvarar dessa frågor.

