
Exempel 2 
 
Exemplet beskriver hur ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § i inkomstskattelagen fyller i 
deklarationsblankett 6C. Samfundet i exemplet är idrottsföreningen IF Studsen rf. IF Studsen rf  är en 
allmännyttig förening som har beskattningsbar närings- och fastighetsinkomst. 

 
Sida 1 

 
Föreningen fyller i först föreningens namn, FO-nummer och räkenskapsperiod. Föreningen anger också 
kontaktuppgifterna för den person som lämnar kompletterande uppgifter för skattedeklarationen (Birgit 
Spelare, 050 000 0000). 
 

 
 
Föreningen fyller i blankettens del 2 Specifikationsuppgifter om förening och stiftelse. Antalet 
personmedlemmar i IF Studsen rf är 1 000 personer. Dessutom sätter föreningen kryss i rutan allmännyttig. 
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, varför den inte behöver fylla i del 3.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Sida 2 

 
I del 4 deklarerar IF Studsen rf varu- och tjänsteförsäljningen som föreningen anser vara skattefri. Under 
räkenskapsperioden har föreningen arrangerat idrottstävlingar som inbringat intäkter till ett belopp på 8 000,00 
euro. Kostnaderna för tävlingarna har varit sammanlagt 4 000,00 euro. Föreningen har fått sammanlagt 7 
000,00 euro i intäkter från försäljningen av medlemsbladet, och kostnaderna för medlemsbladet har varit 
sammanlagt 5 500,00 euro. Eftersom inkomsterna ovan är skattefria inkomster som avses i 23 § 3 mom. i 
inkomstskattelagen kan föreningen deklarera dem på en och samma rad i blankettens del 4. Föreningen har 
dessutom fått intäkter från träningsverksamhet, sammanlagt 5 000,00 euro, och personalkostnaderna för 
verksamheten har varit 3 500,00 euro. 
 

 
 
Varu- och tjänsteförsäljningen inom den övriga medelanskaffningen består av intäkter från bestående 
sargreklamer som satts upp på idrottsplatsen samt från försäljning av sportutrustning, som kan beställas på 
föreningens webbplats. Intäkterna från sargreklamerna på idrottsplatsen har varit sammanlagt 12 500,00 euro 
och kostnaderna för verksamheten 4 500,00 euro. Intäkterna från försäljningen av sportutrustning har varit 15 
300,00 euro och kostnaderna för verksamheten 9 300,00 euro. Eftersom IF Studsen rf redan från tidigare år 
vet att försäljningen av sportutrustning till en obegränsad personkrets samt intäkterna av bestående 
sargreklamer uppfyller kännetecknen för näringsverksamhet, deklarerar föreningen intäkterna från dessa 
verksamhetsformer i del 5 för skattepliktig näringsverksamhet. 
 

 
 
Sida 3 

 
Föreningen specificerar först alla bokföringsenliga intäkter och kostnader i kolumnen ”Post enligt bokföringen”.  
Av de bokföringsenliga intäkterna och kostnaderna specificerar föreningen därefter i sin egen kolumn de 
intäkter och kostnader som ingår i näringsverksamhetens förvärvskälla. Föreningens skattepliktiga 
näringsverksamhet består av försäljningen av sargreklamer på idrottsplatsen och försäljningen av 



sportutrustning, och därför deklarerar föreningen intäkterna och kostnaderna som avser dessa 
verksamhetsformer i kolumnen för näringsverksamhetens förvärvskälla. 
 
Allmännyttiga föreningars och stiftelsers hyresinkomster från fastigheter är skattepliktiga om inkomsterna 
kommer från en fastighet som används för annat än allmänt och allmännyttigt ändamål. IF Studsen rf äger en 
fastighet som den har hyrt ut till medlemmar och utomstående för rekreationsändamål. Intäkterna från 
uthyrningen av fastigheten till medlemmar och utomstående har varit 6 000,00 euro och kostnaderna för 
verksamheten 4 700,00 euro under räkenskapsperioden (avskrivningarna 500,00 euro och övriga kostnader 4 
200,00 euro). Föreningen specificerar dessa intäkter och kostnader som hänför sig till den skattepliktiga 
verksamheten i kolumnen Personlig förvärvskälla. Dessutom fyller föreningen i blankett 62 om avskrivningar 
som kan dras av vid beskattningen. Till sist räknar föreningen intäkterna respektive kostnaderna ihop i var sin 
kolumn. 
 

 
 
 



Sida 4 

 
IF Studsen rf är ett allmännyttigt samfund, och därför behöver den inte fylla i blankettens del 7.  
 
Föreningen räknar ihop intäkterna och kostnaderna som den har specificerat på sida 3 och deklarerar dem i 
del 8 Skattepliktigt resultat av olika förvärvskällor före avdragande av förluster eller förlust som ska fastställas 
för skatteåret. Differensen mellan intäkterna av och kostnaderna för försäljningen av sportutrustning och 
sargreklamer på idrottsplatsen, 14 000,00 euro, deklarerar föreningen i punkten Resultat av 
näringsverksamhet. Differensen mellan intäkterna av och kostnaderna för den skattepliktiga uthyrningen av 
fastigheten deklarerar föreningen i punkten Resultat av den personliga förvärvskällan.  
 

 
 
Skattedeklarationen undertecknas av Birgit Spelare, som har namnteckningsrätt i IF Studsen rf.  
 

 
 
 


