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Begäran om att få besked från finansministern, om allmännyttiga ideella
båtklubbar ska betala moms
Vi inom Saltsjön Mälarens Båtförbund, SMBF, representerande 264 båtklubbar,
varav 85 klubbar inom Stockholms stad, finner det angeläget att få veta hur du
och regeringen ställer er till att allmännyttiga ideella båtklubbar kan komma att
drabbas av mervärdesskatt på båt- och uppläggningsplatser.
Sverige har under lång tid kämpat inom EU för att vi inte ska behöva betala mervärdesskatt inom denna föreningsverksamhet. Har ni i regeringen ändrat på den
uppfattningen? Det har inom båtklubbarnas över 100-åriga historia ansetts att
båtlivet är en del av den svenska folkrörelsen. Vi tycker att det även fortsättningsvis ska gälla. SMBF är ett av 25 medlemsförbund inom Svenska Båtunionen, SBU, som i sin tur har över 900 anslutna båtklubbar över hela landet. En stor
folkrörelse med andra ord.
Nedan beskrivs kortfattat hur läget i momsfrågan ser ut just nu för båtklubbarna
inom Stockholms stad.
Stockholms stad har genom sin juridiska avdelning begärt att få prövat om skattskyldighet enligt ML 3 kap. 3 § första stycket föreligger, när staden arrenderar ut
mark till båtklubbar samt upplåter hamnanläggningar genom nyttjanderättsavtal.
SMBF har i diskussioner med stadens juridiska avdelning framfört konkreta synpunkter i momsfrågan som ingångsvärden till den inlaga som Stockholms stad
skickat in till Skatterättsnämnden.
SMBFs synpunkter har inte beaktats i något avseende utan ansågs som irrelevanta. SMBF finner det anmärkningsvärt att våra synpunkter, som direkt drabbad
part, inte i något avseende beaktats i anslutning till den prövning som Skatterättsnämnden förväntas göra.
SMBF har uppfattningen att det är regering och riksdag som skapar lagar och
förordningar som styr skattelagstiftningen, inte Stockholms stad. Vi har också
förstått att man inom EU inte kommer att driva frågan om moms på allmännyttiga
ideella föreningar.

Adress:

Telefon:

Hammarby Allé 91
120 63 Stockholm

08-669 12 00

E-post / Hemsida:

Plusgiro / Bankgiro:

Organisationsnummer:

802007-2917

www.smbf.org

54715-8
5664-2341

SMBF vill få din och regeringens uppfattning i denna fråga, och vi, tillsammans
med vår moderorganisation SBU, ställer gärna upp för att utveckla våra frågor
och ger er gärna information om hur båtlivet i Sverige fungerar.
Vid ett beslut om moms på allmännyttiga ideella båtklubbar så kommer det inte
enbart att drabba båtklubbarna i Stockholm utan alla Sveriges båtklubbar kommer att drabbas, eftersom det är en skatt.
På uppdrag av SMBFs styrelse

Sören Löfgren
T.f. vice ordförande
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