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Medialike – om skatter.
Huvudregel
Huvudregeln för alla donationer som sker till
bloggare/medieproducenter är att de
betraktas som skattepliktiga intäkter om
konto för donationer (som för systemen
Donera, Swish, Patreon osv) anges i samband
med publicering av artiklar och motsvarande.
Det anses då av skattemyndigheten som en
önskan om ersättning för ett arbete. Detta
gäller även om det är en hobbyverksamhet.
Donationer som sker utan koppling till blogg
kan fortfarande vara skattefria.
Moms - när är det aktuellt?
Det finns inget momsredovisningskrav om en
bloggare publicerar material som är tillgängligt
för alla utan kostnad. Momskravet blir aktuellt
om läsarna/tittarna önskar ta del av material
som inte är tillgängligt för alla. Då är det en
tjänst som kräver momsredovisning och
därmed redovisning till Skatteverket.
Momsen på artiklar och texter är 6%
(utgående moms).
Generellt är det inte krav på momsredovisning
om verksamheten omsätter mindre än 30.000
kr exkl moms.
Tips för bokföring och skatteredovisning
● Registrera din verksamhet som
åtminstone Enskild firma.
● Ett särskilt konto för donations
intäkterna med eget Swish dvs för
firman underlättar redovisningen
● Se det som ett plus med
näringsverksamhet att det alltid finns
kostnader som är avdragsgilla.
● MediaLike sammanställer alla
donationer för en tidsperiod som blir
bokföringsunderlag.

Hänvisning till relevanta delar i
skattereglerna
Nedan följer utdrag av den text som finns på
denna länk;
https://www4.skatteverket.se/rattsligvaglednin
g/edition/2020.13/364826.html?q=Internetinko
mster+m.m.#h-Donationer
Donationer
Den som har ett digitalt media på internet kan
få frivilliga donationer från personer som följer
det som sänds eller publiceras där. Om någon
får en donation tack vare det arbete som
denne gör i en blogg, med text eller video,
streamingkanal etc. får personen det för en
prestation som denne har utfört. Eftersom
donationen i detta fall ges för en prestation så
är det inte en skattefri gåva utan en
skattepliktig inkomst av tjänst Inkomsten ska
tas upp som självständig verksamhet i
inkomstslaget tjänst, på blankett T2, om
verksamheten inte har sådan omfattning att
den betraktas som näringsverksamhet. En
förutsättning för att gåvor är skattefria är att de
inte ges som ersättning för någon prestation (8
kap. 2 § IL).
Deklarering
Inkomsterna från verksamheten tas antingen
upp som lön eller som självständigt bedriven
verksamhet i inkomstslaget tjänst. Detta gäller
under förutsättning att verksamheten inte har
sådan omfattning att den betraktas som
näringsverksamhet.
https://www4.skatteverket.se/rattsligvaglednin
g/edition/2020.13/331005.html
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