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BOLAGEGISERING AV GOLFVERKSAMHET

En handledning för golfklubben vid utredning om delar av klubbens
verksamhet skall  bo lagiseras

(Av Ernst & Yuong i  samarbete med SGF)



Mervärdesskatt och golfverksam het

Idrottslig verksamhet bedrivs normalt av ej skattskyldiga ideella föreningar. Detta gäller även
golfverksamhet. Ingen moms debiteras av den anledningen for golfspel till medlemmar och besökare,
exempelvis greenfee. Golflubben har av den anledningen inte  avdragsrätt for den moms som klubben
erlägger då  inköp görs for golfverksamheten.

Denna handledning presenterar en organisation av en golfverksamhet som medför alt moms som
belöper på kostnader for golfverksamheten blir avdragsgill.

Golfklubben GK

I atikeln utgör Golfklubben GK exempel. GK äger alt. arrenderar mark varpå en golfbana a
är belägen. GK lät bygga golfbanan och ett klubbhus genom anlitande av en entreprenör under åren
1995 - 1996. Banan och klubbhus var färdiga att tas i bruk under 1996. Kostnaden for bans och
klubbhus blev  20 000 000 kr.

GK har idag ett antal anställda for drift och underhåll av banan och anläggningen. GK bedriver följande
typer av verksamhet;

ungdomsverksamhet,
utbildningsverksamhet
tävlingsverksamhet
upplåtande av spelrätt till medlemmar (medlemmarna betalar en insats vid inträdet plus en avgift
per år),
föoretagsgolfarrangemang, och
spel mot greenfee.

I dagsläget ar den moms som GK måste betala for alla förvärv i golfverksamheten (t.ex. kostnader för
gödningsmedel, maskiner, drivmedel osv.) irate avdragsgill. Golfverksamheten kan emellertid
omorganiseras så att avdragsrätt for denna moms erhålls. Innan en sådan struktur presenteras diskuteras
några lagregler vilka är viktiga alt ha i minnet då en omstrukturering görs.

Frivillig skattskyldighet
Upplåtelse (uthyrning) av fastighet är undantagen från moms, momsfritt. Det finns emellertid en
möjlighet att frivilligt registrera sig som skattskyldig for uthyrning av fastighet. Fastighetsägarens
hyresgäster debiteras då moms på hyra av fastigheten och fastighetsägaren får samtidigt avdrag för
moms som belöper på kostnader han har för uthyrningen av fastigheten.

Fastighetsägare får genom en registrering avdragsrätt för moms på t.ex. byggkostnader,
reparationer, underhåll m.m., men också för kontorskostnader och andra kostnader som kan hänföras
till uthyrningen.

Registering till moms för uthyrning av banan kan ske först när ett kontrakt mellan hyresvärd och
hyresgästen föreligger och hyresgästen har tagit anläggningen i anspråk. Kontraktet måste också löpa
minst ett år.

Som krav för att en frivillig registrering skall kunna ske gäller att lokalen som hyrs ut med moms
används av en momspliktig hyresgäst som bedriver sin verksamhet i lokalen. Ytterligare ett krav år
att det som hyrs ut klassificeras som en fastighet i momshänseende. Enligt vår uppfattning är en
golfbana av den karaktären att den i mervärdesskattehänseende skall anses vara, i lagtextens



mening "annan anläggning", dvs. en fastighet. Detta medför att det är möjligt att bli frivilligt
skattskyldig för moms för uthyrningen.

Då en registrering sker och fastighetsägaren blir frivilligt skattskyldig får fastighetsägaren rätt att
retroaktivt dra av moms som avser ny-, till- eller ombyggnad av fastigheten. Detta galler tre fir
tillbaka i tiden räknat från utgången av det är som fastighetsägaren blivit frivilligt skatteskyldig.

Principen for retroaktiv avdragsrätt kan beskrivas sa här:

Slutbesiktning eller liknande

1996 1997 1998 1999

Avdragsrätt

För Golfklubben GK:s del innebär det att moms hänförlig till kostnader nedlagda tidigast 1996 blir
avdragsgill retroaktivt. Avdragsrätten retroaktivt galler från det att slutbesiktning skedde alternativt från
det att fastigheten togs i bruk. I GK:s fall skedde slutbesiktning av bana och klubbhus under 1996.
All moms hänförlig till byggnationen är då avdragsgill, även om fakturering och betalning skett före
1996 förutsatt att frivillig skatteskyldighet för uthyrning av golfbanan inträder innan 1999 är till ända.

Om vi ser på GK:s verksamhet kan jämkningsreglerna komma att bli aktuella for investeringar (ny, till,
och ombyggnader) gjorda under 1995 och framåt vad gäller bana och klubbhus. Detsamma gäller för
inköp av maskiner, dvs.inköp som gjorts efter den 1 januari 1995 och där inköpskostnaden
överstigit 200 000 kr exkl. moms.

En ny  org aniz at i on

I dag bedriver Golfkubben GK sin verksamhet såsom en allmännyttig ideell förening. Klubben betalar
inte statlig inkomstskatt och klubben är irate heller skattskyldig till moms. Klubben saknar därför
avdragsrätt for den moms som betalas och är hanforlig till drift och underhåll av banan samt för andra
momsbärande kostnader som klubben ådrar sig.

Avgifter för tillträde till idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig verksamhet fir momsfri for en
allmännyttig ideell förening. Men bedrivs verksamhet i annan form, t.ex. i bolag, är den istället
momspliktig med skattesatsen 6 %.

Klubben kan bilda ett aktiebolag, Golf AB, som bedriver idrottslig verksamhet. Intäkterna i Golf AB
kommer såvitt de avser tillhandahållande av idrottstjänster att beskattas med 6 %. Golf AB kan i delta
fall vara den som får ersättningen for spelavgifter samt greenfee, dvs. avtal ingås mellan Golf AB och



medlemmarna i klubben där det framgår att medlemmen mot erläggande av spelavgift har rätt att nyttja
golfbanan för golfspel.

GK kan således ansöka om frivillig skattskyldighet för uthyrning av bana och klubbhus till Golf AB.
Efter att skattemyndigheten har beslutat om skattskyldighet skall klubben debitera moms på hymn.
Skattesatsen är 25 %. Momsen på hyran är avdragsgill i Golf AB eftersom Golf AB bedriver
momspliktig verksamhet.

GK kan också få momsavdrag retroaktivt för byggnationen av banan. Såsom ovan beskrivits kan avdrag
yrkas för hela nybyggnationen (slutbesiktigad 1996) om registrering görs 1999. Avdrag kan yrkas för
den moms som erlagts vid uppförandet av banan förutsatt att underlag, fakturor, fines med vilka
avdragen kan styrkas.

När klubben vill anordna en tävling hyrs banan av Golf AB. Klubben far då betala 6 % moms på hyran.

GK kommer även i fortsättningen att behöva personal för den ideella verksamheten varför
personalen inte bör anställas endast i Golf AB utan en viss del av dem bor vara anställda av
klubben for den egna ideella verksamhet. Ett alternativ ar att hyra personal från Golf AB för den
ideella verksamheten. 25 % moms skall i sådant fall debiteras på upplåtelsen och denna moms blir en
kostnad i GK eftersom GK inte har avdragsrätt för moms annat an for uthyrning av golfbanan och
klubbhus. Det kan därför vara bättre att ha personalen anställd av klubben också.

Maskiner och övrig lös egendom som används i verksamheten fors över till Golf AB. Om dessa säljs till
Golf AB tar GK inte ut moms på försäljningen.

Vi får då ett AB där alla maskiner och annan utrustning etc. samt en del av personalen är placerade.
Banan hyrs med moms från Golfklubben men denna moms är avdragsgill i Golf AB.

Den nya organisationen och momskonsekvenser

Golfklubben GK

Golf AB

Uthyrning med moms av
(ev.) personal (25%) och
bana (6%)

Uthyrning av fastigheten
plus moms (25%)

Medlem
Spelavgift 6 % moms

Greenfee 6 % moms
 Reklam etc. 25 % moms

Medlemsavgift
utan moms



,
Golf AB bedriver momspliktig verksamhet och momsen kommer inte bli en kostnad i
verksamheten utan Golf AB har avdragsrätt för moms på kostnader i verksamheten.

Spärregler" mot utnyttjande av avdragsrätten för moms

Återföring

För att inte den frivilliga skattskyldigheten enbart skall utnyttjas i syfte att fastighetsägaren skall fa
avdrag för ingående moms, som vid byggnation ofta utgörs av betydande belopp, finns det särskilda
återföringsregler. Återföring innebär att tidigare avdragen moms skall redovisas och inbetalas till
skattemyndigheten.

All tidigare avdragen moms skall återföras om uthyrd byggnad eller lokal tas i anspråk för icke
momspliktig verksamhet inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket skattskyldigheten
börjat gälla enligt skattemyndighetens beslut. Om tre år passerat, men inte sex år skall på
motsvarande sätt återföring ske med hälften av avdragen skatt. Återföring skall ske;

då det kommer en ny hyresgäst i en gammal momspliktig hyresgäst
ställe, och den nye hyresgästen inte är momspliktig,
då fastighetsägaren själv övertar den uthyrda lokalen för momsfri

verksamhet och
då fastigheten säljs.

Tidsfristerna på tre och sex år räknas för varje byggnad eller lokal för sig. Om registrering skett
löpande kan återföringsskyldigheten bli aktuell för vissa lokaler, medan andra passerat tidsfristen.

Återföringsskyldigheten kan åskådliggöras på följande sätt:

-------------------------------------------------      Halva momsen återförs-------
< -----------Hela momsen återförs------.>

Ingen
återföring

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8

Som tidigare sagts skall återföringen omfatta all tidigare avdragen moms, dvs inte enbart sådan
som avser ny-, till- eller ombyggnad utan även den moms som dragits av i den löpande
verksamheten.

Registering av frivillig
skattskyldighet

Ändrade förhållanden
som medför
återföringsskyldighet

Ändrade förhållanden
medför ej
återföringsskyldighet



Jämkning

Dessutom finns regler om jämkning av avdragen moms i vissa fall. Jämkning skall ske om
användningen av en s.k. investeringsvara förändras inom en fem års period (sex års period för
fastigheter) från det att varan köptes. Med investeringsvaror avses maskiner, inventarier och
liknande anläggningstillgångar vars värde minskar och där anskaffningskostnaden överstiger 200
000 kr exklusive moms. Med investeringsvara avses även fastigheter där anskaffningskostnaden
överstiger 200 000 kr.

En ändrad användning innebär bl.a. att varan inte längre används i en momspliktig verksamhet,
förs över till en momspliktig verksamhet eller att den säljs. Således kan jämkning föranleda både att
avdraget för momsen på varna blir större eller att avdraget blir minskat. Skillnaden skall redovisas till
staten.

Exempel - jämkning

- Ombyggnad av en byggnad 600.000 kr exklusive moms, 150.000 kr moms. Lokalen används
i en hyresgäst momspliktiga verksamhet.

- Försäljning år 3

Justering
Fördelning

avdragÅr

Fördelning
totalt

1 25.000 25.000
2 25.000 25.000
3 25.000 25.000 -25.000
4 25.000 25.000 -25.000
5 25.000 25.000 -25.000
6 25.000 25.000 -25.000

-100.000

Korrigering skall ske varvid ingående skatt minskas med 100.000 kr första redovisningsperioden
efter utgången av räkenskapsåret 3. Beloppet far kostnadsföras.

Denna struktur innebär därför att den kostnad klubben har för mervärdesskatt belöpande på drift och
underhåll kommer att undvikas eftersom alla kostnader hänförliga till verksamheten ligger i Golf
AB. Dessutom kommer GK att få retroaktivt avdrag för byggnation av banan då GK registreras som
frivilligt skattskyldig.

Då banan används för ideell verksamhet, tävlingar och ungdomsverksamhet vilken måste bedrivas av
klubben, hyrs banan ut till GK med 6 % moms. Detta skall ses som en separat uppgörelse och ej



ingå i hyresavtalet vilket medför att banhyra plus moms blir en kostnad i OK. Detsamma gäller,
se ovan, uthyrning av personal för den ideella verksamheten (för det fall det sker). Detta kan undvikas
med delad anställning i klubben och bolaget.

I GK kommer en blandad verksamhet att bedrivas, dvs. både en momspliktig verksamhet (uthyrning av
fastighet) och en momsfri (ideell verksamhet, ungdomsverksamhet etc.). Redovisningen av dessa
två verksamheter måste hållas särskild. Inkomstskatt kommer också att påföras på eventuellt
överskott i uthyrningsverksamheten.

För Golf AB gäller:

Här bedrivs den momspliktiga golfverksamheten (allt utom den ideella verksamheten).
På intäkter från Greenfee-gäster skall 6 % moms redovisas.
På medlemmarnas spelavgifter skall 6 % moms redovisas.
På sponsorintäkter etc. skall 25 % moms redovisas.
AB har avdragsrätt för all moms som löper på kostnader för golfverksamheten. Ex.
maskiner, drivmedel, förnödenheter etc.
En del av personalen är anställd av AB.

För Golfklubben GK gäller:

Då banan hyrs för ungdomsverksamhet och tävlingar skall 6 % moms betalas. Denna
moms blir en kostnad för GK.
På medlemmars medlemsavgift skall ingen moms utgå.
En blandad verksamhet bedrivs i klubben bestående i en ideell del (ungdoms- och
tävlingsverksamheten) och en momspliktig del (uthyrning av banan).
I den momspliktiga delen får klubben avdragsrätt för all moms som belöper på
kostnader för den verksamheten. Då banan upplåts till AB skall 25% moms debiteras
på hyran.
Viss personal bör vara anställd i GK. På det sättet undviker klubben att personal
behöver hyras från AB med 25% moms vilken blir en kostnad i GK.

Fakturering

När bolaget är bildat och verksamheten har kommit igång måste klubbmedlemmen få en faktura dels
från klubben (medlemsavgiften) dels från Golf AB (spelavgiften). Om det är hanterbart sänds
lämpligen två fakturor en från klubben och en från AB. Det finns dock inget hinder i momslagen
mot att två parter "samfakturerar". Detta innebär att en faktura sänds till medlemmen. Av den
fakturan måste dock klart och tydligt framgå vem som tar betalt för vad samt vad momsen
beräknas på. Bådas registreringsnummer måste framgå på fakturan.

Exempel på en faktura med två säljare



Avslutning

Som vi har beskrivet ovan finns det möjligheter att undvika att viss del av den moms som en klubb
idag betalar måste kostnadsföras. Det kan vid en första anblick verka lockande att bilda ett Golf
AB om man endast har den retroaktiva momsen i blickfånget, dvs. den moms som man kan få
tillbaka avseende byggnation av golfbanan.

Beslutet att bolagisera bör dock inte enbart styras av den summan som man kan få tillbaka för den
retroaktiva momsen. Det måste också vara "lönsamt" under en längre tid att driva bolaget och klubben
varför det är nödvändigt att göra kalkyler avseende investeringsplaner etc. Den ideella föreningen
kommer också att bli skattskyldig för inkomstskatt. Vid en vinst kommer sålunda inkomstskatt att
betalas. Detsamma gäller för Golf AB. Kommersiell verksamhet bedrivs bäst i ett AB och inte i en
ideell förening. Kontroll av räkenskaperna underställs en revisor vilket medför att kvalitén i många fall
höjs och säkerställs.

Det är således en lång process och många överväganden innan beslut fattas om att bolagisera. Det är
många olika aspekter och frågor som kommer in i bilden. Vi lämnar nedan exempel på några
frågor som kan tänkas uppkomma och som man nogsamt bör överväga innan beslut fattas.

1. Finns det föreningsmoraliska skäl att avstå?
2. Blir det dyrt med revisionen av AB?
3. Bestämmer klubben över AB?
4. Kan klubben kliva av och avveckla bolaget? Vad kostar det?
5. Kommer den ideella verksamheten att försvinna?
6. Vad händer om momsen höjs från 6 % till 25 %. Är detta sannolikt eller

inte?
7. Hur sköts själva momsregistreringen?
8. Hur beräknar jag en marknadsmässig hyra?
9. Hur bör jag fördela personalen mellan AB och GK? 10. Kan det bli fastighetsskatt
på hela anläggningen?

Dessa och många andra frågor måste besvaras. En del av frågorna kan klubben själva svara på
en del andra frågor kräver expertis i form av revisorer och skattejurister. SGF rekommenderar



starkt att OK tar kontakt med expertis avseende frågor kring ekonomiska utfall samt övriga s.k.
skattetekniska frågor.

Sammanfattningsvis kan det vara värt att titta på klubbens förutsättningar. Förhoppningsvis kan denna
handledning vara till hjälp i sådant fall.


