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Ansökan om befrielse från 
att lämna särskild uppgift* Skatteverket
Datum

Blanketten skickas till: 
Skatteverket 
871 87 Härnösand  

Ni får ingen deklaration på fem år om ansökan blir godkänd
På den här blanketten ansöker ideella föreningar, stiftelser och registrerade 
trossamfund om att bli befriade från att lämna särskild uppgift.  
Ni kommer inte att få någon deklaration på fem år om Skatteverket godkänner 
er ansökan. För att ansökan ska bli godkänd ska ni uppfylla alla villkor för att 
vara allmännyttig och enbart ha skattefria inkomster.  
Ni kan inte bli befriade om något av följande stämmer in på er:
- Ni är en fackförening, branschförening, vägförening eller en förening som 

inte har en öppen medlemsantagning.
- Ni har en skattepliktig näringsverksamhet.
- Ni har tryggat pension till anställda genom att till exempel betala in premie 

till en tjänstepensionsförsäkring.
- Ni har en fastighet som ni ska betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift för.

Befrielsen gäller i fem år. Skicka in er ansökan så att den är hos Skatteverket 
senast fyra veckor innan deklarationen ska lämnas in. Annars kommer vi att 
behandla den som en ansökan om befrielse för nästa år. 

Skicka med kopior av alla nedanstående dokument:
- stadgar 
- senaste balansräkning och resultaträkning eller motsvarande specifikation 

av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader 
- senaste verksamhetsberättelse. 

Namn på föreningen, stiftelsen eller registrerat trossamfund Organisationsnummer

c/o (Namn om posten ska gå till en privatperson eller ett företag)

Postadress eller boxadress

Postnummer Postort

Mejladress

Firmatecknare Personnummer

Kontaktperson (om annan än firmatecknare) Telefonnummer

Underskrift behörig firmatecknare

Det finns mer information på www.skatteverket.se/deklareraforening
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Ni får ingen deklaration på fem år om ansökan blir godkänd
På den här blanketten ansöker ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund om att bli befriade från att lämna särskild uppgift. 
Ni kommer inte att få någon deklaration på fem år om Skatteverket godkänner er ansökan. För att ansökan ska bli godkänd ska ni uppfylla alla villkor för att vara allmännyttig och enbart ha skattefria inkomster. 
Ni kan inte bli befriade om något av följande stämmer in på er:
-
Ni är en fackförening, branschförening, vägförening eller en förening som inte har en öppen medlemsantagning.
-
Ni har en skattepliktig näringsverksamhet.
-
Ni har tryggat pension till anställda genom att till exempel betala in premie till en tjänstepensionsförsäkring.
-
Ni har en fastighet som ni ska betala fastighetsskatt eller fastighetsavgift för.
Befrielsen gäller i fem år. Skicka in er ansökan så att den är hos Skatteverket senast fyra veckor innan deklarationen ska lämnas in. Annars kommer vi att behandla den som en ansökan om befrielse för nästa år. 
Skicka med kopior av alla nedanstående dokument:
-
stadgar 
-
senaste balansräkning och resultaträkning eller motsvarande specifikation av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader 
-
senaste verksamhetsberättelse. 
Det finns mer information på www.skatteverket.se/deklareraforening
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