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Strängnäs Segelsällskap 

Styrelsen 

Utredning om moms i SSS verksamhet 

2021-11-15  

 

Styrelsen har enligt på beslut på Årsmötet 2021 §12:2 gjort en utredning av hur moms skulle kunna 

påverka vår verksamhet. 

 

Uttrande från Bengt Gärde, advokat för SBU: 

Vad avser motionen så önskar motionären att klubben skall utreda för och nackdelar med att 

momsbelägga klubben på frivillig väg. Om det är förmånligt för klubben eller ej kan jag inte uttala 

mig om då jag inte känner till klubbens verksamhet. I grunden innebär det ifall detta blir stämmans 

beslut att man i grunden kan göra avdrag inom vissa ramar för den ingående momsen, Ju större 

investeringar de närmaste åren desto större är den ingående momsen. Klubben skall momsbelägga 

kostnaden för medlemmarnas båtplatser. 

Vidare skall klubben skatta för klubbens årsöverskott. Klubben kan göra en ekonomisk kalkyl utifrån 

sina egna förutsättningar för att se hur utfallet blir. Blir en del räknande. 

Att många klubbar inte vill bli momsbelagda är att det är lite mera komplicerat med löpande 

momsredovisning samt att klubben inte längre då är en allmännyttig ideell förening enligt lagens 

regler. 

Vad avser eventuella bidrag så bör ni kontrollera detta om ni har några särskilda bidragsansökningar i 

åtanke. Bidrag från SBU påverkas inte såvitt jag vet. 

 

Vi har även haft diskussion med två revisorer angående för och nackdelar med att betala moms för 

verksamheten. 

 

Negativt: 

    Moms på slipavgifter 25 %, för att kunna lyfta moms på kostnaderna 

    Moms på hamnavgifter. 

    Mer arbete för kassör, svårare att rekrytera kassör/bokförare. 

    Vi behöver ta in revisor. Kostnader med revisor? 

    Överskott från verksamheten ska beskattas, vilket vi inte gör idag. 

    Har vi sen något år som vi istället för bekosta vill spara, så blir det negativt istället. 

    Det är inte lätt att gå tillbaks till ideell förening. 
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Positivt: 

    Lyfta moms på stora kostnader som kommer de närmaste åren. 

 

I princip så behöver man lägga hela eller vissa delar av verksamheten i en ekonomisk förening för att 

kunna lyfta moms. Grunden för att driva en ekonomisk förening är att man vänder sig till allmänheten. 

Våra stora intäkter kommer från slipverksamheten. Om vi ska kunna dra av kostnader som uppstår på 

t.ex. Askholmen behöver båda delarna av verksamheten ligga i samma ekonomiska förening. Detta i 

sin tur innebär att vi behöver debitera moms på slipavgifter och hamnavgifter på Askholmen. 

Verksamheten i en eventuell ekonomisk förening behöver i så fall drivas på ett annat sätt än den 

verksamhet som vi har idag, vilket ställer andra krav på både organisationen och de aktiva 

funktionärerna. 

Styrelsen ser inte att det idag finns förutsättningar eller behov för att ta detta steg. 


