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Bli ombud och hämta 
deklarationen på 
 Mina sidor

Som deklarationsombud för föreningen 
hittar du tidigare och aktuella inkomst
deklarationer på Mina sidor. Där kan du 
även se om en deklaration har kommit in 
och svara på eventuella frågor från Skatte
verket. Du blir deklarationsombud genom 
att fylla i och lämna in blanketten 
Deklarations ombud (SKV 4809) på 
skatteverket.se.

Lämna in föreningens 
inkomstdeklaration om 
något av följande 
stämmer:

• Föreningen uppfyller inte villkoren för 
att vara allmännyttig och har skatte
pliktiga inkomster över 200 kronor. 

• Föreningen uppfyller villkoren för att 
vara allmän nyttig och har skattepliktiga 
inkomster över 15 000 kronor. 

• Föreningens anställda har en tjänste
pension via exempelvis ett kollektiv avtal. 

• Föreningen äger en fastighet som den 
ska betala skatt för.

• Föreningen har en försäkring som den ska 
betala avkastningsskatt, för exempelvis 
en utländsk kapitalförsäkring.

Lämna alltid uppgifter 
om skattefri  verksamhet 
om föreningen är 
allmännyttig 

Du ska alltid lämna uppgifter om skattefri 
verksamhet om föreningen är en allmän

nyttig ideell förening. Det gör du genom att fylla 
i bilagan Särskild uppgift tillsammans med en 
underskrift på första sidan av inkomst
deklarationen. Har föreningen dessutom bara 
skattefria inkomster kan du ansöka om att bli 
befriad från att lämna bilagan. Det gör du 
genom att fylla i blanketten Ansökan om  befrielse 
från att lämna Särskild uppgift (SKV 2501).

Din ansökan ska ha kommit in till Skatteverket 
senast fyra veckor innan sista dagen för att 
deklarera. Föreningen får ingen inkomst
deklaration på fem år om vi godkänner din  ansökan.

Så här deklarerar 
du åt föreningen

1. Fyll i rätt bilagor. Ta reda på vilka bilagor du 
ska fylla i. På skatteverket.se finns en film 
och tjänsten Hämta rätt bilaga som  hjälper 
dig att välja vilken du ska använda. Här hittar 
du filmen och tjänsten:  
skatteverket.se/ideellaforeningarochstiftelser 

2. Fyll i och skriv under första sidan av 

inkomstdeklarationen. Fyll bara i första sidan 
på inkomstdeklarationen om föreningen ska 
betala skatt och avgifter. Du ska  alltid skriva 
under och lämna in första sidan. Det behöver 
du göra även om föreningen bara lämnar 
uppgifter om den skattefria verksamheten på 
bilagan Särskild uppgift. 

3. Lämna in deklarationen. Lämna in hela 
deklarationen på papper eller första sidan på 
papper och bilagorna digitalt. För att kunna 
lämna  bilagorna digitalt behöver du ett 
deklarations program som kan skapa SRUfiler. 

https://www.skatteverket.se
https://www.skatteverket.se
https://www.skatteverket.se/ideellaforeningarochstiftelser  
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Bokslut Sista dag att lämna in deklarationen

Januari–april 1 december

Maj–juni 15 januari

Juli–augusti 1 april

September–december 1 augusti

När ska deklarationen vara inlämnad?

I tabellen nedan kan du se vilket datum deklarationen senast ska 
 lämnas in,  beroende på vilket räkenskapsår verksam heten har. 
 Datumet gäller oavsett om du lämnar in bilagorna i etjänsten 
 Filöverföring eller på  papper. 

Skickas föreningens post 
till en privatperson?

Anmäl en c/oadress om föreningens post 
skickas till ett företag eller en  privatperson, 
till exempel föreningens kassör. Om personen 
flyttar behöver även före ningen göra en 
adressändring. Det räcker inte med att 
privat personen ändrar sin adress. 

Har föreningen upphört?

Du behöver avregistrera föreningen om den 
har upphört. Det gör du genom att skicka 
in blankett Avregistrering av organisations
nummer för ideell  förening  eller stiftelse 
(SKV 2021) till Skatteverket. Det kostar 
ingenting att  avregistrera en förening. 

Om sista dag för att lämna in deklarationen infaller på en helgdag är 

det istället första vardagen därpå som gäller.


