Deklarationstidpunkter för föreningar
För idrottsföreningar (ideella föreningar) är det räkenskapsåret som styr när
föreningens inkomstdeklaration (INK 3) ska lämnas. Upptäcker du att Skatteverket
har felaktig uppgift om din förening räkenskapsår ska ni kontakta Skatteverket.
Kontaktuppgifter: Skatteupplysningen 0771-567 567, begär föreningskontoret eller
skicka in en skriftlig begäran om ändring till Skatteverket.
Deklaration skickas ut
Bokslut 31 jan – 30 april

I mitten av september

Bokslut 31 maj – 30 juni

I mitten av september

Bokslut 31 juli – 31 augusti

I mitten av oktober

Bokslut 30 september – 31 december

I mitten av februari

Deklarationstidpunkt
Bokslut 31 jan – 30 april

1 november

Bokslut 31 maj – 30 juni

15 december

Bokslut 31 juli – 31 augusti

1 mars

Bokslut 30 september – 31 december

1 juli

Slutskattebesked skickas ut senast
Bokslut 31 jan – 30 april

15 april

Bokslut 31 maj – 30 juni

15 juni

Bokslut 31 juli – 31 augusti

15 augusti

Bokslut 30 september – 31 december

15 december

Särskild uppgift
Är idrottsföreningen helt eller delvis undantagen från skattskyldighet för inkomst
ska den lämna särskild uppgift. Den särskilda uppgiften ska fyllas i och
undertecknas. Det gör du genom att lämna den särskilda uppgiften (INK3SU)
tillsammans med huvudblanketten Inkomstdeklaration 3.
Möjlighet finns att bli befriad från att lämna särskild uppgift. En idrottsförening kan
av Skatteverket medges befrielse från skyldigheten att lämna särskild uppgift
för en viss tid (vanligen fem år).

En förening som ska betala särskild löneskatt för pensionskostnader eller som är
skattskyldig till inkomstskatt och/eller fastighetsskatt/fastighetsavgift medges
normalt inte befrielse från att lämna särskild uppgift.
Ansökan om befrielse kan göras på blanketten ”Ansökan om befrielse avseende
särskild uppgift” (SKV 2501).

Huvudblankett
Inkomstdeklaration 3 består av en huvudblankett samt fyra huvudbilagor. På
huvudblanketten ska föreningen redovisa underlagen för de skatter och avgifter
som den ska betala. Huvudblanketten ska alltid lämnas in och undertecknas.

Huvudbilagor
Vilken eller vilka huvudbilagor du ska lämna in tillsammans med huvudblanketten
beror på om föreningen har ett allmännyttigt ändamål och om verksamheten är
skattepliktig. Se tabell nedan och på broschyrens framsida om vilka huvudbilagor
som föreningen ska lämna.
Huvudbilagorna är
• Skattepliktiga kapitalinkomster m.m. (INK3K)
• Särskild uppgift (INK3SU)
• Räkenskapsschema (INK3R)
• Skattemässiga justeringar (INK3S)
Tabell över huvudbilagor för Inkomstdeklaration 3

Huvudblanketten Inkomstdeklaration 3 ska alltid lämnas in. Till huvudblanketten
ska följande huvudbilagor bifogas:
Kategori

Idrottsförening

Inkomster
Skattepliktig
rörelse/fastighet
Ej skattepliktig
rörelse/fastighet

INK3
huvudblankett

INK3K

INK3R och
INK3S

INK3SU

Ja

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

