Dags att deklarera förening
Den här informationen vänder sig till dig som ska fylla i
Inkomstdeklaration 3 för en ideell förening eller ett registrerat trossamfund.
Här ser du om föreningen ska deklarera och vad som ska lämnas in till Skatteverket.
Kat. Förening

Lämna

Läs mer i SKV 324

Allmännyttiga föreningar
som t.ex. idrotts-, kultur-,
politiska eller religiösa
föreningar.
Allmännyttig* ideell
Samma föreningar som
förening som beskatovan som har anställda,
tas för särskild löneinnehar fastighet eller
skatt, avkastningsskatt bedriver skattfri rörelse.
eller fastighetsskatt.

Huvudblanketten och
bilaga INK3SU

Sidorna 6–7 och
sidorna 15–16

Huvudblanketten och
bilagan INK3SU

Sidorna 4–5

3

Allmännyttig * ideell
förening som har skattepliktiga fastighetseller rörelseinkomster.

Samma föreningar som
ovan, men som hyr ut
sin fastighet och/eller
som har skattepliktiga
rörelseinkomster.

Huvudblanketten och
bilagorna INK3R, INK3S
och INK3SU

Sidorna 6–9 och
sidorna 11–16
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Ideell förening utan allmännyttig verksamhet
som har skattepliktiga
inkomster.

Föreningar som inte är
allmännyttiga som t.ex.
intresseföreningar och
branschorganisationer.

Huvudblanketten och
Sidorna 6–9 och
bilagorna INK3R och
sidorna 9–15
INK3S eller bilaga INK3K
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Ideell förening utan
allmännyttigt ändamål
som inte har skattepliktiga inkomster.

Intresseföreningar och
branschorganisationer
som inte har skattepliktiga inkomster.

Föreningen behöver inte Sid 6
deklarera, såvida inte
Skatteverket förelägger
den att göra detta.

1

2

Exempel

Allmännyttig* ideell
förening som inte ska
beskattas.

* För att en ideell förening ska ses som allmännyttig och vara undantagen från skattskyldighet ska den uppfylla
ändamålskravet, fullföljdskravet, verksamhetskravet och öppenhetskravet. Samtliga fyra krav måste vara uppfyllda. Föreningen får inte heller verka för medlemmarnas eller andra bestämda personers ekonomiska intressen.
Läs mer i broschyren SKV 324, sidorna 3–4.

Informationen fortsätter på nästa sida.

Så här är Inkomstdeklaration 3 uppbyggd

När ska deklarationen lämnas?

Inkomstdeklaration 3 består av en huvudblankett samt
fyra huvudbilagor.
På huvudblanketten ska du redovisa underlagen för de
skatter och avgifter som föreningen ska betala. Huvudblanketten ska alltid undertecknas och lämnas in(undantag om föreningen tillhör kategori 5).
Huvudbilagorna är
• Skattepliktiga kapitalinkomster m.m. (INK3K)
• Särskild uppgift (INK3SU)
• Räkenskapsschema (INK3R)
• Skattemässiga justeringar (INK3S)
Av tabellen framgår vilken eller vilka huvudbilagor
som föreningen behöver lämna.

Det är föreningens räkenskapssår som avgör när deklarationen senast ska lämnas. Det räkenskapsår Skatteverket har registrerat för föreningen, finns förifyllt på
huvudblanketten. Om vi har registrerat fel räkenskapsår,
uppger du det rätta räkenskapsåret på ett separat papper
som du lämnar med deklarationen. Skatteverket lägger
in det rätta räkenskapsåret så att det blir rätt i fortsättningen. Den här deklarationen måste dock lämnas enligt
det räkenskapsår som finns förifyllt på deklarationsblanketten. På baksidan av huvudblanketten står det
vilket datum deklarationen senast ska lämnas.

Befrielse från att
lämna deklaration
Om föreningen är en allmännyttig ideell förening som
inte ska beskattas (kategori 1), så kan du ansöka om att
den ska bli befriad från att lämna särskild uppgift. Det
gör du på blankett SKV 2501, som finns att hämta på
www.skatteverket.se. Där finns även information om
vad som gäller för befrielse från att lämna särskild uppgift.

Självbetjäning dygnet runt:
Webbplats: skatteverket.se,
Servicetelefon: 020-567 000
Personlig service:
Ring Skatteupplysningen,
inom Sverige: 0771-567 567,
från utlandet: +46 8 564 851 60

SKV 331 utgåva 1. Utgiven i mars 2014.

