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Föreningen



Juridisk person

• Kan äga tillgångar

• Kan vara part i 

avtal/domstol

• Kan försättas i konkurs



Ansvar

• Föreningen ansvarar själv för sina åtaganden i 

egenskap av juridisk person

• Styrelse liksom medlemmar har inget personligt 

ansvar om de fullgjort sina skyldigheter som 

företrädare

• Den som agerar uppsåtligt eller grovt oaktsamt eller 

inte fullgjort sina skyldigheter som företrädare, kan 

bli personligt ansvarig



Bokföringsskyldighet



Bokföringsskyldighet

Föreningen är bokföringsskyldig om den

• bedriver näringsverksamhet

• har tillgångar > 1,5 mkr

• är moderföretag i koncern

Det räcker med att föreningen säljer entrébiljetter, fika eller lotter 

så är föreningen bokföringsskyldig – bedriver näringsverksamhet



Bokföring

• Alla affärshändelser ska bokföras enligt 

bokföringslagen

• Bokföringen ska ge nödvändig ekonomisk 

information till

– medlemmar

– banker

– Skatteverket och andra myndigheter

Bokföringsnämnden ger vägledning i bokföringsfrågor



Inkomstskatt



Skattskyldighet

Huvudregeln Undantag

• En ideell förening är 

skattskyldig för alla 

sina inkomster 

• Om föreningen 

uppfyller vissa villkor

kan föreningen befrias 

från inkomstskatt 



Villkor för skattebefrielse

• Föreningens syfte är till nytta för allmänheten

• Föreningens verksamhet är till nytta för allmänheten

• Föreningens inkomster används för föreningens 

syfte

• Föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar 

Alla fyra villkoren måste uppfyllas



Skattefria inkomster

Föreningen är inte skattskyldig för

Bidrag är inte skattepliktiga om de används 

i en skattefri verksamhet

• medlemsavgifter och gåvor

• kapitalvinster, räntor och utdelningar 



Skattefria inkomster ‒ tydligt samband 

• entréavgifter

• deltagaravgifter

• profilprodukter av enklare slag

• enklare servering

Föreningen är inte skattskyldig för inkomster från 

försäljning av varor och tjänster som har ett tydligt 

samband med föreningens syfte, t.ex.



Second hand-försäljning

• Second hand-försäljning som görs av allmännyttiga 

ideella föreningar och registrerade trossamfund är 

undantagen från skatteplikt om

– försäljningen avser skänkta varor 

– inkomsterna används för att finansiera ideellt arbete

Ny lag fr.o.m. 1 januari 2016



Skattefria inkomster ‒ av hävd

Föreningen är inte skattskyldig för inkomster från 

försäljning av varor och tjänster som av hävd använts 

för att finansiera ideellt arbete, t.ex.

• bingo och andra lotterier

• reklam på spelardräkter, arenor, hemsidor och i program

• försäljningskampanjer

• fester och loppmarknader



Inkomst från funktionärsuppdrag

• En allmännyttig ideell förenings funktionärsuppdrag 

vid kultur- och idrottsevenemang ses som  

hävdvunnen finansieringskälla om

– evenemanget arrangeras av en allmännyttig förening 

– eller annan juridisk person som ägs av en allmännyttig 

förening



Huvudsaklighetsbedömning

• Självständig näringsverksamhet 

– De verksamheter som har ett inre sammanhang bildar en 

självständig näringsverksamhet

– De verksamheter som bedrivs med ideella arbetsinsatser 

av föreningens medlemmar ska anses ha ett sådant inre 

sammanhang

• Huvudsaklighetsbedömning

– Om intäkterna i den självständiga näringsverksamheten till 

huvudsaklig del (75 procent) kommer från verksamheter 

med naturlig anknytning, eller som är hävdvunna, ska 

inkomsten från denna helt undantas beskattning

• i annat fall är hela inkomsten skattepliktig



Inkomstdeklaration 3



Deklarationsskyldighet

Vem är skyldig att lämna deklaration?

• Allmännyttiga ideella föreningar som har 

skattepliktiga intäkter på 15 000 kronor eller mer

• Föreningar som ska redovisa underlag för andra 

skatter, t ex särskild löneskatt på pensionskostnader 

och fastighetsskatt

En inskränkt skattskyldig förening ska alltid lämna särskild 

uppgift, oavsett deklarationsskyldighet



Grundavdrag och skattesats

• Allmännyttig ideell förening 
som har skattepliktig  
inkomst får grundavdrag 
med 15 000 kronor

• Skattesatsen är 22 procent

Grundavdraget medges av Skatteverket efter 

begäran från föreningen



Huvudblanketten, INK3 

1. Underlag för 

inkomstskatt

2. Underlag för särskild 

löneskatt

3. Underlag för 

fastighetsavgift

4. Underlag för 

fastighetsskatt



Särskild uppgift

10 000

5  000

10 000

1 000

50 000

20 000

Lämnas av ideell förening som är begränsat skattskyldig. 

I den särskilda uppgiften redovisas skattefri verksamhet

20xx-xx-xx   20xx-xx-xx 837300-0000          20xx-xx-xx

x



Befrielse, Särskild uppgift

• Medges för viss tid; 5 år

• Ansök hos Skatteverket

– blankett Ansökan

om befrielse från att lämna 

särskild uppgift (SKV 2501)

• Befrielse kan inte fås om 

föreningen ska betala 

särskild löneskatt eller 

fastighetsskatt/ 

fastighetsavgift



Moms



Moms

• Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga 

att betala inkomstskatt för sin näringsverksamhet är 

även befriade från moms 

– Föreningen får därför inte lägga moms på sina fakturor

– Kan inte få tillbaka moms på föreningens inköp

Obs! Om föreningen felaktigt lägger på moms på sina fakturor ska 

den ändå betalas till staten. Däremot har inte fakturamottagaren 

rätt att få tillbaka den felaktiga momsen



Arbetsgivare



När räknas föreningen som arbetsgivare?

• När föreningen betalar ut 

ersättning för arbete i form

av lön eller förmån till en 

person som har A-skatt

• Föreningar som bara betalar 

ut ersättningar under 1000 kr 

behöver inte registrera sig 

som arbetsgivare



Arbetsgivarregistrering

• Registrering som  

arbetsgivare görs på 

blankett Företags-

registrering (SKV 4620) 

• Registrering görs i 

samband med att 

ersättning för arbete 

betalas ut för första gången



Föreningen som arbetsgivare

• Arbetsgivardeklaration lämnas normalt varje månad 

- även om det inte finns något att redovisa

• Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska 

redovisas och betalas senast den 12 i månaden 

efter utbetalning



Säsongsregistrerad arbetsgivare

• Betalas lön/ersättning ut endast en eller ett par 

gånger per år kan föreningen bli säsongsregistrerad

• Arbetsgivardeklaration lämnas då bara den 12:e 

månaden efter att utbetalning skett

• Arbetsgivardeklaration som lämnas den 17 januari 

finns i e-tjänsten några månader för ev. justeringar 

avseende föregående år



Om föreningen ska göra skatteavdrag

• Sidoinkomst 

– Avdrag med 30 procent

• Huvudarbetsgivare

– Tabellskatteavdrag

Skattetabell 29-40 (SKV 403) – För beräkning av skatteavdrag 



Vad räknas som lön?

• Lön och annan ersättning för utfört arbete

• Skattepliktiga förmåner 

• Kostnadsersättning över schablonbelopp



Resor, styrelseledamöter

• Styrelseledamöter har i 

normalfallet sitt 

tjänsteställe i hemmet

– Ersättning till 

styrelseledamöter för bilresor 

mellan bostad och 

sammanträdeslokal är 

tjänsteresa (skattefri om 

ersättningen inte överstiger 

18.50 kronor/mil)



Avregistrering, arbetsgivare

• Tänk på att avregistrera föreningen som 

arbetsgivare när det inte finns något att redovisa

• Avregistrering görs på blankett Ansökan/Anmälan 

Avregistrering av uppgifter (SKV 4639)



Arbetsgivardeklaration på 

individnivå
Nya regler från och med 2019



Vad innebär förändringen?

• Arbetsgivare ska redovisa lön och skatteavdrag på 

individnivå varje månad 

• Skatter och ersättningar kopplas redan från början 

till en specifik anställd

• Lämnas för första gången 12 februari 2019 

(lön för januari 2019)



Kontrolluppgifter ska lämnas i dessa fall

Föreningar som endast betalar ut

Kontrolluppgifter för kapital berörs inte alls av förändringen

• ersättningar under 1 000 kr per person och år 

• kostnadsersättningar



Övrigt



Glöm inte att anmäla adressändring

• Skatteverkets blankett 

– Adress-/Namnändring, 

Ideella föreningar och 

stiftelser (SKV 2020)



Avregistrering av föreningen

• Avregistrering ska göras skriftligen på blankett 

Anmälan, avregistrering, SKV 2021

• Protokoll från sista medlemsmöte ska bifogas där 

beslut har fattats om att föreningen ska upphöra 

– Beslut om att föreningen ska upphöra ska fattas i sådan 

ordning som föreningens stadgar anger för att vara giltigt

• Underskrift av behörig firmatecknare

Glöm inte begära avregistrering såsom arbetsgivare, 

momsregistrering och F-skatt



Tack för i dag
Vi finns på skatteverket.se


