Exempel 3
Exemplet beskriver hur ett annat än ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § i inkomstskattelagen fyller i
deklarationsblankett 6C. I exemplet är det fråga om Hobby rf, som grundats av ett kompisgäng och som med
sitt stadgeenliga syfte har begränsat verksamheten att gälla endast en begränsad personkrets. Hobby rf är
inte en allmännyttig förening och den har beskattningsbar inkomst av den personliga förvärvskällan.
Sida 1
Föreningen fyller förts i föreningens namn, FO-nummer och räkenskapsperiod (1.1.2020–31.12.2020).
Föreningen anger också kontaktuppgifterna för den person som lämnar kompletterande uppgifter för
skattedeklarationen (Ida Idkare, 040 000 0000).

Föreningen fyller i blankettens del 2 Specifikationsuppgifter om förening och stiftelse. Antalet
personmedlemmar i Hobby rf är 10 personer. Dessutom sätter föreningen kryss i rutan inte allmännyttig. Från
tidigare skatteår vet föreningen att den inte är ett allmännyttigt samfund, och därför sätter föreningen kryss i
denna ruta.

Föreningen är inte allmännyttig, och därför fyller den inte i blankettens del 3.

Sida 2
Föreningen är inte ett allmännyttigt samfund, och därför har den ingenting att deklarera i blankettens del 4
(Specifikation av skattefri varu- och tjänsteförsäljning). Föreningen bedriver inte verksamhet som ska betrakats
som näringsverksamhet, varför föreningen inte fyller i del 5 (Specifikation av skattepliktig näringsverksamhet).
Sida 3
Hobby rf:s verksamhet består av hobbyverksamhet och arrangemang ordnande av resor för medlemmarna.
För att finansiera sin verksamhet hyr Hobby rf ut en semesterstuga som den äger. Enligt resultaträkningen är
intäkterna från den ordinarie verksamheten 2 000,00 euro och de övriga kostnaderna för den ordinarie
verksamheten 4 000,00 euro. Föreningens medlemsavgifter har inbringat 5 000,00 euro.
Hobby rf har dessutom hyrt ut semesterstugan den äger. Intäkterna från uthyrningen av semesterstugan har
varit sammanlagt 6 000,00 euro och kostnaderna 2 000,00 euro (avskrivningarna har varit 500,00 euro och de
övriga kostnaderna 1 500,00 euro). Stugan hyrs ut till alla intresserade.
Föreningen specificerar först alla bokföringsenliga intäkter och kostnader i kolumnen ”i bokföringen”. Eftersom
Hobby rf inte är ett allmännyttigt samfund, räknar föreningen ut den beskattningsbara inkomsten i kolumnen
"enligt NärSkL".

Sida 4
Hobby rf har inte några överlåtelsevinster av annan egendom eller överlåtelseförluster av
sammanslutningsandelar eller aktier som utgör annan egendom, och därför behöver den inte fylla i blankettens
del 7.
I del 8 anger Hobby rf resultatet av den personliga förvärvskällan som föreningen räknat ut på den föregående
sidan.

Skattedeklarationen undertecknas av Ida Idkare, som har namnteckningsrätt i Hobby rf.

