Exempel 1
Exemplet beskriver hur ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § i inkomstskattelagen fyller i
deklarationsblankett 6C. Samfundet i exemplet är idrottsföreningen IF Skutt rf.
Sida 1
Föreningen fyller i först i föreningens namn, FO-nummer och räkenskapsperiod. Föreningen fyller i
också kontaktuppgifterna för den person som lämnar kompletterande uppgifter för
skattedeklarationen (Sven Skutt, 050 000 0000).

Antalet medlemmar i föreningen är 1 000 personer. Föreningen lämnar uppgiften som a ntalet
medlemmar i föreningen och om allmännyttigheten i blankettens del 2 (Specifikationsuppgifter om
förening och stiftelse). Föreningen har vid tidigare beskattningar ansetts vara allmännyttig, och därför
sätter den kryss i denna ruta.

Det har inte skett några ändringar i föreningens verksamhet eller medelanskaffning, varför
föreningen inte behöver fylla i del 3 Specifikationsuppgifter om allmännyttig förening eller stiftelse.

Sida 2
IF Skutt rf:s medelanskaffning enligt 23 § 3 mom. i inkomstskattelagen består av intäkterna från
postkortsförsäljning, 1 500,00 euro, och av kostnaderna för dem, 300,00 euro. Annan
medelanskaffning består av inkomster som föreningen förvärvat genom ett städningstalko kring
idrottsplatsen som kommunen äger, sammanlagt 1 000,00 euro, och kostnaderna för detta, 150,00
€. I avsnitt 2.2.4 i Skatteförvaltningens anvisning Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund
beskrivs när postkortsförsäljning är skattefri inkomst för ett allmännyttigt samfund. I anvisningens
avsnitt 2.5.1 finns dessutom information om när inkomsterna från småskaligt och sporadiskt
talkoarbete kan utgöra skattefri inkomst för ett allmännyttigt samfund. Föreningen anser att
inkomsterna från postkortsförsäljningen och städtalkot utgör sådan skattefri inkomst som avses i
anvisningen, varför föreningen specificerar intäkterna av och kostnaderna för verksamheten i del 4.
Beskattningsanvisning för allmännyttiga samfund

Föreningen bedriver inte skattepliktig näringsverksamhet, och därför behöver den inte fylla i del 5.
Sida 3
Föreningen specificerar sina bokföringsenliga intäkter och kostnader i uträkningen 6 på sida 3, i
kolumnen Post enligt bokföringen. Föreningen har inte skattepliktiga inkomster, varför den inte
behöver fylla i kolumnerna Näringsverksamhetens förvärvskälla eller Personlig förvärvskälla.
IF Skutt rf:s ordinarie verksamhet består av juniorträning och arrangering av juniortävlingar.
Idrottsföreningen har under räkenskapsperioden arrangerat två friidrottsevenemang för barn.
Intäkterna av den ordinarie verksamheten består av tävlings- och deltagaravgifter, 7 000,00 euro,
och av ett allmänt understöd på 8 000,00 euro från kommunen. Föreningens medlemsavgifter har
inbringat 6 000,00 euro. Dessutom har föreningen fått inkomster från träningsverksamhet, 2 500,00
euro. Kostnaderna består av personalkostnader, 2 000,00 euro och av de övriga kostnaderna för
den ordinarie verksamheten 7 450,00 euro.

De övriga kostnaderna för verksamheten inbegriper kostnaderna för tränings- och
tävlingsverksamheten samt de utdelade stipendierna. Personalkostnaderna består av
dagtraktamenten och kilometerersättningar som föreningen betalat till tränaren.

Sida 4
Föreningen behöver inte fylla i punkterna 7 eller 8 eftersom den är ett i 22 § i inkomstskattelagen
avsett allmännyttigt samfund som inte har någon beskattningsbar inkomst.
Skattedeklarationen undertecknas av Tommy Tränare, som har namnteckningsrätt i IF Skutt rf.

