Sänd eller lämna deklarationen till
Skatteverket

Inkomstdeklaration 3
Ideella föreningar, stiftelser m.fl. - taxeringen

2007

Organisationsnummer

M
Kalenderår 2006

Räkenskapsår

11

12

Fr.o.m.

T.o.m.

Senast onsdagen den 2 maj 2007

Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

ska deklarationen finnas hos Skatteverket

Särskild självdeklaration
Näringsverksamhet

Uppgifter för redovisning av

Överskott
av näringsverksamhet

58

Underskott
av näringsverksamhet

70

Förmögenhet
Positiv
förmögenhet

68

Särskild självdeklaration enligt lagen SFS 2001:1227

71
72
74

Utgående moms enligt N1/N2 *

109

Avdragsgill ingående moms *

110

* Ska inte fyllas i av den som redovisat moms i skattedeklaration.

Fastighetsskatt
Antal

Skatt

Småhus/
Tomt för
småhus
Hyreshus
bostäder/
Tomt för
hyreshus
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Underlag för särskild löneskatt
på pensionskostnader
Underlag för avkastningsskatt 15%
Försäkringsföretag m.fl.
Avsatt till pensioner
Underlag för avkastningsskatt 27%
Försäkringsföretag m.fl.
Utländska kapitalförsäkringar

Hyreshus,
lokaler
Industri/Elproduktionsenhet,
värmekraftverk**
Elproduktionsenhet, vattenkraftverk **

Procent

Underlag

1,0

80

0,5

82

0,5

86

0,25

87

1,0

95

0,5

96

1,7

97

** För tid före 1 januari 2006 betalas fastighetsskatt för vattenkraftverk med 0,5 % och
redovisas, för denna period, i underlaget för Industri/Elproduktionsenhet, värmekraftverk.

Särskild självdeklaration och särskild uppgift
Underskrift
För stiftelse, ideell förening och registrerat trossamfund som inte är skyldigt att avge
självdeklaration gäller underskriften istället avlämnandet av särskild uppgift.
Behörig firmatecknares/ställföreträdares namnteckning med namnförtydligande

Telefonnummer

90 Övriga upplysningar
Har lämnats på särskild bilaga.
Region Kontor Sektion

Grupp Organisationsnummer

3

Fåmansföretag

Tax.år

2007
www.skatteverket.se

Manuell blankett

Vid dubbla taxeringar, ange om deklarationen avser

896

Särskild självdeklaration

Första räkenskapsåret

Andra räkenskapsåret

Periodiseringsfonder, ej återförda belopp

Näringsverksamhet/Förmögenhet

(uppgifterna lämnas inte på N1/N2)

Inkomster/Avdrag, kr
Intäktsränta, utdelning
eller andra kapitalintäkter/
Tillgångar

903
+
904
Kapitalvinst m.m.
+
enligt utredning
905
Skuldränta m.m./Skulder
906
Kostnad för kapitalförvaltning
907
Kapitalförlust m.m.
908
Resultat
+
Överskott
enligt
909
blankett
N1/N2, N3B
Underskott Lämnade koncernbidrag *
974
och uppskov med kapitalvinst enligt N4
Erhållna koncernbidrag
975
och återfört uppskov av
+
kapitalvinst enligt N4
910
Outnyttjat underskott
från tidigare år *
952
Återföring av
+
periodiseringsfond *
Beräknad schablonintäkt på vid 602
beskattningsårets ingång kvar+
varande periodiseringsfonder
953
Avsättning till
periodiseringsfond *
979
Allmänna avdrag **
Överskott av närings966
verksamhet/positiv
förmögenhet ***
= +
Underskott av närings- 968
verksamhet/negativ
förmögenhet ****
= -

897
eller

Tillgångar/Skulder, kr

970
+

971
-

Periodiseringsfond vid 2002 års taxering

342

Periodiseringsfond vid 2003 års taxering

343

Periodiseringsfond vid 2004 års taxering

344

Periodiseringsfond vid 2005 års taxering

345

Periodiseringsfond vid 2006 års taxering

346

Periodiseringsfond vid 2007 års taxering

347

* Observera att avdrag för outnyttjat underskott, lämnade koncernbidrag
och avsättning till periodiseringsfond ej ska göras samtidigt på blankett
N1/N2 och denna blankett.
** Avdraget får ej medföra underskott.

967
+
969
-

*** Beloppen förs till kod 58 respektive 68 på sidan 1.
**** Belopp i ruta 968 förs till kod 70 på sidan 1.

Upplysningar om hur blanketten fylls i
Utförligare information om beskattning av ideella föreningar och stiftelser finns i broschyren SKV 324.

Adressändring
Meddelande om ändrad adress lämnas till Skatteverket.

Underlag för särskild löneskatt på
pensionskostnader
Uppgift om underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader lämnas av
stiftelse eller ideell förening som har tryggat pension genom avgift för
tjänstepensionsförsäkring, avsättning till pensionsstiftelse eller till konto
"Avsatt till pensioner", eller utbetalat otryggade pensioner.

Underlag för avkastningsskatt
Kod 72
Här redovisar pensionsstiftelse, understödsförening och arbetsgivare som med
avdragsrätt avsatt till konto "Avsatt till pensioner" underlag för avkastningsskatt.
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Kod 74

regler inte dem. Avdragsbegränsningen till 70 % av kapitalförlust gäller t.ex.
endast för fysisk person. Ideella föreningar och stiftelser får avdrag med
100 % av förlusten.
För avytttringar av aktier och andelar gäller samma regler som för övriga
juridiska personer, se broschyren Skatteregler för aktie- och handelsbolag
(SKV 294).
Ideell förening och stiftelse som är skattskyldig för förmögenhet redovisar
tillgångar och skulder vid koderna 970 respektive 971.

Inkomst enligt blankett N1/N2 eller N3B
Här redovisas fastighets- och rörelseinkomster. Redovisning lämnas på
blankett N1/N2, N3B eller via ADB.

Koncernbidrag

Understödsförening redovisar här den del av skatteunderlaget som är
hänförligt till annan personförsäkring än pensionsförsäkring. Vid denna kod
anges även underlag för avkastningsskatt på utländska kapitalförsäkringar.

Koncernbidrag kan med skatterättslig verkan lämnas och erhållas i
koncerner där moderföretaget är en stiftelse eller ideell förening. Det gäller
dock endast om stiftelsen eller den ideella föreningen är oinskränkt
skattskyldig för inkomst och förmögenhet.

Näringsverksamhet/Förmögenhet

Periodiseringsfond

För juridiska personer hänförs all inkomst till inkomst av näringsverksamhet.

Avdrag för avsättning till periodiseringsfond får göras med högst 25 % av
överskottet för beskattningsåret före avdraget och allmänna avdrag.

Här redovisas t.ex. intäkts- och kostnadsränta, utdelning, kapitalvinst och
kapitalförlust samt tillgångar och skulder som inte avser fastighet eller rörelse.
Vid beräkning av kapitalvinst/-förlust kan K-blanketterna användas som
hjälpbilaga. Observera att K-blanketterna är avsedda för fysisk person och
dödsbo. Om de används av ideella föreningar och stiftelser m.fl. gäller vissa

Allmänna avdrag
Allmänt avdrag görs för periodiska understöd och andra periodiska utbetalningar som inte avser näringsverksamhet. Utbetalningar eller förmåner från
familjestiftelser behandlas alltid som periodiska understöd.
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Särskild självdeklaration (sidan 1 och 2)
ska lämnas av
den för vilken underlag ska fastställas av
- fastighetsskatt,
- avkastningsskatt på pensionsmedel eller
- särskild löneskatt på pensionskostnader
den som är oinskränkt skattskyldig för inkomst och förmögenhet om
- bruttointäkter överstigit 100 kr eller
- skattepliktiga förmögenhetstillgångar i kapitalförvaltning
överstigit 25 000 kr

familjestiftelser (alltid deklarationsskyldig)
den som är inskränkt skattskyldig för inkomst om
- bruttointäkter som omfattas av skattskyldighet överstigit 100 kr
eller för allmännyttig ideell förening och registrerat trossamfund
15 000 kr.

Särskild uppgift (sidan 4)
ska lämnas av
stiftelse, registrerat trossamfund eller ideell förening, som är
inskränkt skattskyldig. I den särskilda uppgiften redovisas skattefri
verksamhet.
Skatteverket kan efter särskild ansökan medge befrielse för
viss tid från skyldigheten att lämna särskild uppgift. Särskild
ansökningsblankett kan hämtas på www.skatteverket.se
(blankett SKV 2501).

Uppgiftsskyldig är bl.a.
a. personalstiftelse som avses i lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. med ändamål uteslutande att lämna understöd
vid arbetslöshet, sjukdom och olycksfall samt s.k. trygghetsstiftelse som bildats enligt avtal mellan organisationer av
arbetsgivare och arbetstagare.
b. stiftelse eller förening med huvudsakligt ändamål att under
samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets
försvar.
c. stiftelse eller förening med huvudsakligt ändamål att främja
vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland
behövande eller främja vetenskaplig forskning eller nordiskt
samarbete.

Utförligare information om skatteregler för stiftelser och
ideella föreningar finns i broschyren SKV 324.

För att skattskyldigheten ska vara inskränkt förutsätts
- för juridiska personer enligt c. - e. att syftet inte är att stödja
medlemmarnas eller några andra personers ekonomiska intressen
och att de dessutom uppfyller vissa krav på verksamhetens art och
inkomstanvändning. För föreningar och trossamfund gäller att de
dessutom tillämpar öppen medlemsantagning.
Stiftelser enligt a. beskattas endast för fastighetsinkomster.
Stiftelser, föreningar och trossamfund enligt b. - e. beskattas
endast för fastighets- och rörelseinkomst.
Utöver detta gäller för föreningar och trossamfund enligt b. - e. att
de inte är skattskyldiga för fastighets- och rörelseinkomster, som
har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller av
hävd använts för att finansiera verksamheten. Nämnda föreningar
och trossamfund är inte heller skattskyldiga för inkomst av
fastighet, som till övervägande del använts i deras allmännyttiga
verksamhet.

d. förening som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga
ändamål såsom religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga och därmed jämförliga kulturella ändamål.
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e. registrerat trossamfund.
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Särskild uppgift
Stiftelser/Ideella föreningar/Registrerade trossamfund, gemensamma uppgifter
Räkenskapsutdrag ska bifogas
Det ska innehålla tillgångar och skulder vid beskattningsårets början och slut samt inkomster och utgifter under
beskattningsåret.
980 Redogör för stiftelsens/föreningens/trossamfundets ändamål

981
Har verksamheten uteslutande eller så gott som uteslutande överensstämt med stadgarna?

Ja

982
Nej

Fastighet
983 Kr
A. Om stiftelsen/föreningen/trossamfundet har skattefria hyresinkomster, ange belopp
984 %

985 Kvm

B. Hur stor del av fastigheten används i den egna verksamheten (ange procenttal och yta)?
(Om stiftelsen/föreningen/trossamfundet använder flera fastigheter i den egna verksamheten
kan uppgifter lämnas under övriga upplysningar eller på särskild bilaga.)
986 Kr
C. Ange lönekostnader i fastighetsförvaltningen under året

Ideella föreningar/Registrerade trossamfund
987
Om föreningen/trossamfundet har skattefria rörelseinkomster - ange de skattefria
bruttoinkomsternas storlek
990 Beskrivning av den skattefria rörelsen

988
Ja

Tillämpar föreningen/trossamfundet öppen medlemsantagning?

Nej

989 Kr

Stiftelser
991 Kr
Stiftelsens kapitalavkastning under 2006 * (räntor, utdelningar, ej kapitalvinster)
992 Kr
Stipendier/bidrag som stiftelsen utdelat under 2006
993 Kr
Stiftelsen kapitalförvaltningskostnader 2006 *
898
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Övriga upplysningar **

* Alternativt 2005 om utdelningen vid kod 992 är hänförlig till föregående års avkastning.
** Övriga upplysningar kan inte lämnas via ADB, utan måste lämnas på papper.
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