Skattskyldighet för båtklubbar
När klubben är en ideell förening som har en öppen medlemsantagning och ett
*allmännyttigt ändamål och arbetar för att främja ändamålet i tillräcklig stor
utsträckning får klubben ses som inskränkt skattskyldig.
En båtklubb som inte har ett allmännyttigt ändamål eller bedriver sin verksamhet
med ett fokus på andra delar än de allmännyttiga är oinskränkt skattskyldig.

*Allmännyttigt ändamål
En båtklubb som huvudsakligen har till ändamål att bedriva tävlings-, utbildnings- och
ungdomsverksamhet har generellt ett allmännyttigt ändamål så länge som övrig hamn- och
varvsverksamhet är sidoordnad.

Deklarationsanvisningar för klubb som är inskränkt
skattskyldig (allmännyttig)
En inskränkt skattskyldig ideell förening ska lämna inkomstdeklaration INK3 och bilagan
”Särskild uppgift” (INK3SU) till Skatteverket för att redovisa skattefria intäkter och
kostnader.
Typiska skattefria intäkter för en inskränkt skattskyldig båtförening är medlemsavgifter,
hamnavgifter och varvsintäkter.
Föreningen kan också behöva skicka in Räkenskapsschema (INK3R) och Skattemässiga
justeringar (INK3S) om den har bedrivit näringsverksamhet.
•
•
•
•
•

När ni fyller i INK3SU ska ni kryssa i att föreningens ändamål är idrott.
Medlemsavgifter ska fyllas i på rad 4.1
Övriga intäkter som inte hör till skattepliktig näringsverksamhet ska anges på rad 4.5.
Kostnaden för medlemsverksamheten, t.ex. klubbaktiviteter och föreningsmöten ska
tas upp på rad 4.7
Kostnader som hör till de intäkter som ni har tagit upp på rad 4.5 ska redovisas på rad 4.11.

Om er förening har intäkter av näringsverksamhet som inte har ett naturligt samband med
den ideella verksamheten eller av annan anledning (t.ex. hävd) inte ska beskattas ska ni
redovisa intäkter och kostnader från näringsverksamheten på bilaga INK3R och INK3S.
Hamn- och varvsverksamheten anses generellt ha naturlig anknytning till det allmännyttiga
ändamålet.
Exempel på intäkter som kan förekomma i er förening som utgör skattepliktig näringsverksamhet är inträdesavgifter och intäkter från butiksförsäljning eller serveringsverksamhet som bedrivs på ett professionellt sätt.

Även inkomst av näringsverksamhet som saknar naturlig anknytning eller hävd kan
vara skattefri om er förenings samlade inkomster av näringsverksamhet
huvudsakligen ska undantas från beskattning. Med huvudsakligen avses ca 75 % och
bedömningen baseras på bruttointäkterna. Det här kallas en huvudsaklighetsbedömning och kan innebära att er förening inte behöver skicka in INK3R och INK3S
till Skatteverket även om ni har vissa sidoinkomster av näringsverksamhet.
Hur bilagorna ska fyllas i för att deklarera intäkter av näringsverksamhet kan ni läsa
mer om under rubriken för oinskränkt skattskyldiga nedan.
Om föreningen betalar för att trygga anställd personals framtida pension ska
kostnaden tas upp som underlag för särskild löneskatt på rad 1.3 i inkomstdeklarationen.
Om er förening äger en fastighet och bedriver klubbverksamheten från er egen
brygga gäller vissa speciella regler för beskattning av fastigheten. Om ni berörs av
dessa regler och vill veta mer om kan ni kontakta SMBF:s kansli så kan SMBF:s
skatteexpert hjälpa er med råd i frågan.

Deklarationsansvisningar för klubb som är oinskränkt
skattskyldig (inte allmännyttig)
En oinskränkt skattskyldig båtklubb ska lämna inkomstdeklaration INK3 till
Skatteverket tillsammans med bilagorna Räkenskapsschema (INK3R) och
Skattemässiga justeringar (INK3S). OBS! Ni ska inte fylla i INK3SU och INK3K.
I INK3R Balansräkning fyller ni först i samtliga belopp som framgår av balansräkningen.
I INK3R Resultaträkning ska er förening föra över uppgifter från resultaträkningen till
den vänstra spalten benämnd ”belopp enligt redovisningen”.
I den högra spalten ska ni ta upp skattepliktiga intäkter och kostnader som tillhör era
skattepliktiga intäkter.
Glöm inte att minska era avdragsgilla kostnader med arbete för medlemsverksamheten.
För det mesta ska kostnaderna för medlemsverksamheten i vart fall motsvara medlemsavgifterna.
Medlemsavgifter ska fyllas i på rad 6.1.
Intäkter såsom hamnavgifter, varvsintäkter, inträdesavgifter, nyckelavgifter och dylika avgifter
redovisas i ruta 6.4.
Föreningens kostnader ska som huvudregel redovisas i ruta 6.7.
Notera att avgiften till SMBF inte ska inkluderas i högerspalten och inte heller kostnader för
medlemsavgiften.
Om ni exempelvis har ett underskott från tidigare år ska detta fyllas i på INK3S.
Om ni inte ska göra några ytterligare skattemässiga justeringar av årets resultat på INK3S för
ni över årets överskott eller underskott till INK3 efter att det har tagits upp på INK3S.

Nedan följer ett förenklat exempel:
Båtklubben X har ett skattemässigt underskott från tidigare år om 100 och har följande
intäkter och kostnader:
Intäkter
Medlemsavgifter
100
Hamnavgifter
200
Inträdesavgifter
50
Vaktavgifter
10
Nyckelavgifter
5
Varvsavgifter
150
Kostnader
Varvskostnad
50
Elkostnad
5
Medlemskostnader
100
Avskrivningar
10
Personalkostnader
20
Avskrivningar
5
Medlemsavgift SMBF
2
Representation
1
INK3R
Fyll samtliga belopp från redovisningen i vänsterspalten.
Högerspalten fylls i enligt följande:
Rad Vad?
6.4
Hamnavgifter (200), Inträdesavgifter (50), Varvsavgifter (150),
Nyckelavgifter(5), Vaktavgifter (10)
6.7
Varvskostnad (50) och Elkostnad (5)
6.8
Personalkostnader
6.9
Avskrivningar
6.21 Vinst
7.1
Justerat resultat förgående sida (vinst)
7.3a Outnyttjat underskott från förgående år
7.9
(förs över till huvudblankett p.1.1)
•
•
•

Summa
415
55
20
5
335
335
100
235

Era intäkter av medlemsavgifter är inte skattepliktiga och fylls därför endast i vänsterspalten.
Medlemsavgiften till SMBF och representation är inte skattemässigt avdragsgilla
kostnader och ska därför inte dras av i högerspalten (ingår endast i vänsterspalten).
Medlemskostnader (diverse kostnader för styrelsemöten, administration, försäkring
etc. för medlemsverksamheten) har vi i exemplet låtit uppgå till samma belopp som
medlemsavgifterna. Sådana kostnader är inte avdragsgilla.

Notera också att ni ska kryssa i rutorna i avsnittet Upplysningar om årsbokslutet/årsredovisningen.
Om föreningen betalar för att trygga anställd personals framtida pension ska kostnaden tas
upp som underlag för särskild löneskatt på rad 1.3 i inkomstdeklarationen.

