Redovisning av slutsatser efter analys av ideella föreningar och alternativa
legala strukturer med avseende på olika verksamheter och skattefrågor.
I lagens mening bedriver SSS kommersiell verksamhet vad gäller Emma. Emmas
verksamhet är inte riktad mot medlemmarna utan mot en allmänhet. Även om SSS
medlemmar drar nytta av ev. överskott från Emmas verksamhet, så ryms
verksamheten inte inom ramarna för en ideell förening.
Emmas verksamhet kan leda till att hela SSS blir momspliktigt och då måste alla
avgifter utom medlemsavgiften höjas med 25 %.
SSS intäkter ökar inte då momsen skall skickas in till Skatteverket.
Kostnaden ökar dock med 25 % för den enskilde medlemmen.
Momsredovisning tillkommer som en uppgift på kansliet.
Klart är också att SSS bedriver kommersiell verksamhet genom sina hamnar eller
snarare upplåtande av brygg-, strand- och båthusplatser mot en avgift.
Dessa avgifter skall momsbeläggas. Här kan argumenteras från SSS sida att alla
intäkter från hamnverksamheten återförs in i verksamheten till medlemmarnas
fromma och att därmed ett av grundkraven på en ideell förening är uppfyllt. Moms
borde således ej påföras.
Osäkert hur Skatteverket skulle resonera vid en prövning.
En beräkning gjord på årsredovisningen 2017 med förutsättningen att SSS skulle
vara momspliktig på hela verksamheten.
Intäkterna ökar inte, men kostnaden för medlemmen går upp med 25 % för alla
tjänster, hyror, avgifter etc. Momsen slussas vidare till Skatteverket (se ovan).
Kostnaden skulle minska med ca 150 000 kr vilket är det avdrag för moms vi hade
kunnat göra på de fakturor vi betalar för service, reparation, underhåll m.m.
En beskattningsbar vinst av ca 200 000 kr skulle uppstå. Kostnadsminskningen enligt
ovan plus redovisad vinst. Efter skatt skulle ca 130 000 kr återstå.
Detta innebär ca 100 kr per medlem och år.

Resultatet kommer att variera år från år beroende på vilka momsavdrag vi kan göra
(storlek och omfattning av reparationer och underhåll m.m.) och hur ett momstillägg
påverkar intäkterna.
Innebär momstillägget att våra medlemmar söker andra lösningar då brygg-, båteller strandplatser och andra avgifter de facto med 25%.
Vi bedömer att bästa lösningen är att Segelsällskapet bibehålles som en ideell
förening medan kommersiell verksamhet överförs till ett bolag eller en stiftelse.
Bolagsformen kan vara tillämpligt för delar av vår verksamhet men vi är av den
bestämda uppfattningen att för Emma är en stiftelse rätt.
Styrelsen
Mer information om olika bolagsformer finns på internet.

