
Förklaring +ll GSS ska/skyldighet och momsskyldighet 

En båtklubb anses allmänny0g om följande fyra villkor är uppfyllda: 

• Allmänny:gt ändamål 
• Fullföljdskravet 
• Verksamhetskravet 
• Öppenhetskravet 

Det krävs a= samtliga villkor är uppfyllda för a= båtklubben skall vara ska=ebefriad. Notera a= en 
ska=ebefriad, ideell förening som huvudregel är ska=eplikBg för näringsverksamhet, men den kan 
vara undantagen från beska=ning om näringsverksamheten har naturlig anknytning Bll ändamålet 
och/eller är en sedvanlig inkomst. En allmänny0g ideell förening som är ska=ebefriad för 
näringsverksamhet är också ska=ebefriad för moms. 

Allmänny:g verksamhet innebär a= klubben ska främja e= allmänny0gt ändamål. Vanligen innebär 
de=a a= båtklubben har ungdomsverksamhet och/eller tävlingsverksamhet. I bägge dessa fallen 
anses bryggor och uppläggningsplatser, som egentligen är ska=eplikBga, vara nödvändiga för den 
allmänny0ga verksamheten och därmed accepteras ingå i den ska=ebefriade verksamheten.  

Fullföljdskravet är e= akBvitetskrav som innebär a= båtklubben i skälig omfa=ning ska använda sina 
intäkter för allmänny0ga ändamål.  Med skälig omfa=ning avses 75–80%. Viss fondering av 
intäkterna är Bllåten utan a= ska=efriheten går förlorad. Båtklubbar som behöver spara större 
inkomster för kommande investeringar, har möjlighet a= få dispens från Fullföljdskravet. Dispensen 
får endast avse fasBgheter eller anläggningar som används av båtklubben. E= villkor för dispens är 
också a= den aktuella fasBgheten eller anläggningen ska användas i båtklubbens allmänny0ga 
verksamhet. Dispens söks hos Ska=everket och medges för högst fem år. 

Verksamhetskravets syQe är a= säkerställa a= den fakBskt bedrivna verksamheten är av rä= slag och 
a= den i Bllräckligt stor omfa=ning avser allmänny0g verksamhet. Verksamhetskravet ställer krav på 
a= den bedrivna verksamheten uteslutande eller så go= som uteslutande ska avse allmänny0ga 
ändamål. Med uteslutande avses i inkomstska=elagen 90–95%. 

Öppenhetskravet innebär a= klubben ska vara öppen för alla. Klubben behöver inte bereda alla en 
båtplats men vem som helst ska kunna bli medlem. De=a villkor är det enda som Grötviks 
Segelsällskap uppfyller. 

Det kan i sammanhanget också nämnas a= Högsta Förvaltningsdomstolen har fastställt a= moms skall 
utgå på uthyrning av båtplatser i sjön och på land. Det finns inget a= göra åt de=a och alla båtklubbar 
i hela landet kommer förr eller senare a= drabbas.  
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