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Ansökan om befrielse från
att lämna särskild uppgift* Skatteverket
Datum

Endast allmännyttiga ideella föreningar/stiftelser/trossamfund kan bli befriade 
från att lämna särskild uppgift. Exempel på ej allmännyttiga ideella föreningar är  
bransch-, arbetsgivar- och fackföreningar. 
 
Beslut om befrielse avser enbart särskild uppgift. 
Om föreningen är skyldig att i inkomstdeklaration redovisa: 
- skattepliktig näringsverksamhet 
- statlig fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift 
- underlag för särskild löneskatt avseende utfästa tjänstepensioner m.m. eller 
- avkastningsskatt 
måste ni fortsätta lämna Inkomstdeklaration 3. 
 
 
Är föreningen/stiftelsen/trossamfund skyldig att betala skatt för något av ovanstående 
eller nybildad de senaste åren ges i regel ej befrielse. 
Den nedan angivna förening/stiftelse/trossamfund ansöker om befrielse från skyldighet 
att lämna särskild uppgift.

Räkenskapsår

Fr.o.m. T.o.m.

Namn Organisationsnummer

Postadress

Postnummer, postort

E-postadress

Firmatecknare Personnummer

Kontaktperson (om annan än firmatecknare) Telefon, kontaktperson

Underskrift behörig firmatecknare

Till ansökan ska ni bifoga
-  gällande stadgar/stiftelseförordnande 

-  senaste resultat- och balansräkning (eller motsvarande specifikation över  
inkomster/utgifter och tillgångar/skulder), och 

-  senaste verksamhetsberättelse. 
  
  
Om er ansökan avser befrielse fr.o.m. innevarande år ska ni lämna den 
senast 4 veckor före den dag som särskild uppgift skulle vara inlämnad, 
annars kommer er ansökan att behandlas som en ansökan om befrielse för 
nästkommande år. 
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Vart ska anmälan skickas? 
Ansökan skickas till det skattekontor som handlägger det län där föreningen/stiftelsen har sitt säte

Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gotlands län 
Blekinge län 
Skåne län 
Västernorrlands län 
Jämtlands län 
Västerbottens län 
Norrbottens län 
  
Skickas till 
Skatteverket 
593 85 Västervik

Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Västmanlands län 
  
  
  
  
  
  
  
  
Skickas till 
Skatteverket 
751 87 Uppsala

Hallands län 
Västra Götalands län 
Värmlands län 
Örebro län 
Dalarnas län 
Gävleborgs län 
  
  
  
  
  
  
Skickas till 
Skatteverket 
Box 79 
542 21 Mariestad

Upplysningar

  
En ideell förening/stiftelse/registrerat trossamfund 
kan efter prövning befrias från skyldighet att lämna 
särskild uppgift för en period av fem år. 

Särskild uppgift 
Särskild uppgift är den del av Inkomstdeklaration 3 
(bilaga INK3SU) där allmännyttiga föreningar/stiftelser/ 
trossamfund redogör för sin skattefria verksamhet. 

Information om vilka som är allmännyttiga finns i 
broschyren Skatteregler för ideella föreningar (SKV 
324), samt i Skatteregler för stiftelser (SKV 329). 

Befrielse medges inte om 
- föreningen/stiftelsen/trossamfundet är skyldig att 

betala skatt 
- en fortlöpande bedömning av skattskyldigheten 

behövs 

Har ni frågor? 
Information om skatteregler finns i broschyren 
Skatteregler för ideella föreningar (SKV 324) 
och i Skatteregler för stiftelser (SKV 329). 
Broschyrerna finns på www.skatteverket.se 
där ni även hittar ytterligare information. 

Om ni har frågor kan ni även ringa Skatteupplysningen 
0771-567 567.

  
Beslut om befrielse avser enbart särskild  
uppgift. 

Ni kan fortfarande vara skyldiga att 
- anmäla adressändring 
- betala debiterad preliminärskatt 
- i inkomstdeklaration redovisa skattepliktig  
  verksamhet eller underlag för 
    - statlig fastighetsskatt 
    - särskild löneskatt (SLP) avseende utfästa 

tjänstepensioner m.m. 
    - avkastningsskatt 

- redovisa 
    - moms 
    - arbetsgivaravgifter 
    - innehållen preliminärskatt 

- lämna kontrolluppgifter avseende löner m.m. t.ex. 
    - styrelsearvoden, uppgående till 100 kr eller mer 
      för hela året 

- följa bokföringslagens krav på 
    - bokföring 
    - bevarande av räkenskapshandlingar, och 
    - upprättande av årsbokslut eller liknande


