
Så här deklarerar ni

1  Fyll i rätt bilagor. I e-tjänsten Hämta rätt bilaga till Inkomst deklaration 3 får ni hjälp att 

ta reda på vilken bilaga ni ska fylla i. På bilagan står det om ni ska föra över några belopp 

till första sidan på deklarationen. Mer information finns på 

www.skatteverket.se/ideellaforeningarochstiftelser 

2  Fyll i och skriv under första sidan. På deklarationens första sida fyller ni i de underlag 

som föreningen ska betala skatt och avgifter för, till exempel underlag för inkomstskatt 

och särskild löneskatt.

3  Lämna in. Lämna in bilagorna till deklarationen via Skatteverkets e-tjänst Filöverföring 

eller på papper. Första sidan lämnar ni alltid in på papper. Adressen står på deklarationens 

första sida.  

Dags att deklarera 
förening
En ideell förening ska deklarera. 

En ideell förening ska lämna Inkomstdeklaration 3. Det gäller om föreningen har 

skattepliktiga inkomster över 200 kronor och inte uppfyller villkoren för att vara 

allmän nyttig. Exempel på ideella föreningar som inte uppfyller villkoren är 

 fackföreningar, branschföreningar och vägföreningar. Föreningen ska även lämna 

en deklaration om föreningen uppfyller villkoren för att vara allmännyttig och har 

skatte pliktiga inkomster över 15 000 kronor.

Om föreningen uppfyller villkoren för att vara allmännyttig och endast har skattefria 

inkomster eller skattepliktiga inkomster på högst 15 000 kr ska ni bara lämna 

 bilagan Särskild uppgift tillsammans med  första sidan av inkomstdeklarationen.

Har ni anställda och ska betala särskild löneskatt på pensionskostnader ska ni alltid 

deklarera, oavsett om föreningen är allmännyttig eller inte.

Saknar ni bilagan Kapitalinkomster? Vi skickar inte ut den längre, men ni kan 

 fortfarande ladda ner bilagan på www.skatteverket.se 
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Ansökan om befrielse från att deklarera

En allmännyttig ideell förening som bara ska lämna Särskild uppgift 

kan ansöka om att bli befriad från att lämna bilagan. Ni får ingen 

inkomst deklaration på fem år om Skatteverket godkänner er  ansökan. 

För att ansökan ska bli godkänd måste föreningen uppfylla alla villkor 

för att vara allmännyttig och enbart ha skattefria inkomster. 

Använd blanketten Ansökan om befrielse från att lämna Särskild upp-

gift (SKV 2501). Mer information om vilka inkomster som kan bli skatte-

fria finns på www.skatteverket.se/ideellforening 

Ansökan ska ha inkommit till Skatteverket senast fyra veckor innan 

sista dagen för att deklarera. 
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Sista dag att lämna in Inkomstdeklaration 3

När ni ska lämna in deklarationen beror på vilket datum ert räkenskapsår slutar. 

Ert räkenskapsår står på deklarationens första sida. Vilket datum som gäller för 

er beror också på om ni lämnar bilagorna via e-tjänsten Filöverföring eller inte. 

För att få deklarera vid det senare tillfället krävs att alla bilagor som ni ska 

fylla i lämnas via e-tjänsten Filöverföring. För att kunna använda filöverförings-

tjänsten behöver ni ett bokföringsprogram som kan skapa .sru-filer. Har ni inte 

möjlighet att filöverföra bilagorna går det bra att lämna in dem på papper. 

Räkenskapsåret slutar (se 
deklarationens första sida)

Deklarationens första sida samt 
bilagor lämnas på papper

Deklarationens första sida 
lämnas på papper, bilagorna 
via filöverföringstjänsten

31 januari, 28 februari, 

31 mars, 30 april

1 november 1 december

31 maj, 30 juni 15 december 15 januari

31 juli, 31 augusti 1 mars 1 april

30 september, 31 oktober, 

30 november, 31 december

1 juli 1 augusti

Om dagen för att lämna in deklarationen är en helgdag är det i stället  första 

vardagen efter som gäller. 

Går föreningens post till en privatperson?

Kom ihåg att anmäla en c/o-adress om föreningens post ska gå till ett företag 

eller en privatperson, till exempel kassören i er förening. Om personen flyttar 

måste även  föreningen göra en adressändring. Det räcker inte att privat-

personen ändrar sin adress hos Svensk adressändring.

Har föreningen upphört?

Avregistrera föreningen om den har upphört. Det gör ni genom att skicka in 

blankett  Avregistrering av organisationsnummer för ideell förening eller stiftelse 

(SKV 2021) till Skatteverket. Adressen står på blanketten. Det  kostar inget att 

avregistrera en  förening.


