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Inledande ord
Under denna kurs behandlar vi bokföringen och 

beskattningen av föreningar genom exempel på 

gräsrotsnivå. Målet är att få en uppfattning av vad 

bokföring och beskattning innebär för föreningar och hur 

man genomför dem.
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Kursens innehåll

Bokföring av föreningar 17.11. kl 17.30–20.00

17.30–17.35            Välkommen

17.35–18.30 Bokföringsskyldighet och lagstiftning som berör 
bokföring

God bokföringspraxis

Bokföring i praktiken

18.30–18.45            Paus

18.45–20.00 Beskattning av föreningar

Allmänt om beskattning

Allmänt om mervärdesskatt 3



Reflektionsuppgift

Case: Jag har varit aktiv i en förening och nu har man bett mig ta 

uppdraget som kassör / bokförare

Fråga: Hur sköter man föreningens bokföring och vad krävs av 

föreningen och / eller kassören?
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1. Bokföringsskyldighet och 
bokföringslagen
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Avsikten med bokföring

• Företagsverksamhetens ändamål är att skapa vinst och genom denna vinst 
tjänar även företagsägarna pengar

• Huvudsyftet är att utreda företagets resultat d.v.s. förlust eller vinst 

o Intäkter > kostnader = VINST

o Kostnader > intäkter = FÖRLUST

• Bokföringen visar

o Intäkter och kostnader och hur de uppstått

o Företagets finansiella läge d.v.s. företagets tillgångar och skulder

o På basen av informationen kan företagsägarna göra olika kalkyler
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Avsikten med bokföring

• Bokföring har också en separeringsuppgift

o Företagets och ägarnas tillgångar

• Bokföringen är även utgångspunkten för beskattningen

o Mervärdesbeskattningen

o Inkomstbeskattningen 

• God bokföringssed styr bokföringen i alla skeden
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Bokföringsskyldighet

• Bokföringsskyldiga är alla som driver affärsverksamhet eller är 
yrkesutövare

o Juridiska personer som aktiebolag, andelslag, personbolag, 
föreningar och stiftelser är alltid bokföringsskyldiga

• De bokföringsskyldiga skall alltid hålla en dubbel bokföring

• Undantag

o Yrkesutövare är inte skyldiga att hålla dubbel bokföring om två av dessa tre 
gränser inte överskrids

‒ balansomslutningen 100 000 euro

‒ omsättningen 200 000 euro

‒ antalet personal i medeltal tre personer



Lagstiftning som berör bokföring

Redovisningslagstiftningen

• Bokföringslagen

o Allmänna författningar om bokföring och bokslut

o Värderings- och periodiseringsbestämmelser

o Baserar sig på EU:s bolagsrättsliga direktiv (4. och 7.)

• Bokföringsförordningen

o Propositionstekniska bestämmelser 

• Flera andra lagar, författningar och utlåtanden

o Föreningslagen

o Näringsskattelagen

o Bokföringsnämndens utlåtanden
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Lagstiftning som berör bokföring

Redovisningsreglering

• I bokföringsförordningen stiftas om

- Resultat- och balansräkningsscheman

- Finansieringsanalys

- Noter

- Scheman för koncernbokslut

- Noter för koncernbokslut

- Specifikationer till bokslutet



2. Från verifikat till bokslut:         
God bokföringssed
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Föreningars bokföring

• Föreningar är alltid bokföringsskyldiga

• Föreningar måste alltid ha dubbelbokföring

o varje transaktion skall antecknas på motsatta sidor av två eller flera 
konton: en gång på kontots kreditsida och en gång på kontots 
debetsida

• Alla föreningens affärstransaktioner skall bokföras

o inkomster

o utgifter

o finansieringstransaktioner (t.ex. betalningar av fordringar eller 
skuldbetalningar) 

o samt deras rättelse- och dispositionsposter (t.ex. korrigering av fel och 
dispositionsposter, t.ex. bokslutets periodiseringar)



Bokföringsprinciper

• Inkomster bokförs på kreditsidan av inkomstkonton

• Kostnader bokförs på debetsidan av kostnadskonton

• Ökningar av pengar och fordringar bokförs på debetsidan av 
pennings- och fordringskontot 

• Ökningar av eget och främmande kapital bokförs på kreditsidan av 
kapitalkontona

• Bokningarna görs enligt bruttoprincipen, d.v.s. inkomster och utgifter 
bokförs utan att subtrahera dem från varandra
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Kontoplan

• Transaktionerna i bokföringen antecknas på olika bokföringskonton 

enligt deras typ.

• En tydlig och tillräckligt specificerad kontoplan ska finnas för varje 
räkenskapsperiod

• Kontoplanen kompletteras med bokföringsplanen där man specificerar 

vad som skall bokföras på vilket konto

• Varje konto skall fortlöpande bibehållas oförändrat till sitt innehåll.

• Föreningen kan ta i bruk konton som är nödvändiga för föreningens 

verksamhet från en modellkontoplan
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Verifikat

• Varje registrering i bokföringen ska grunda sig på en daterad och numrerad 

verifikation över affärshändelsen.

• Verifikatet måste ha en anteckning om kontona som använts om det inte på 

annat sätt framkommer hur transaktionen har bokförts

• En bilaga till verifikatet skall helst vara givet av en utomstående eller av banken

o Om en bilaga inte är möjligt att få, skriver man en förklaring, som undertecknas

• Inköpsfakturor, kvitton och andra bilagor skall vara i original och skrivna till 

föreningen



16

Föreningens bokföring

• Räkenskapsperiodens bokföring består av tre huvudsakliga skeden:

ingående balans, bokförandet av affärstransaktioner och bokslutet 

(utgående balans)

• I upprättandet av den ingående balansen noteras på kontona utgående 

saldona från föregående räkenskapsperiodens bokslut

• Affärstransaktionerna noteras i bokföringen enligt verifikaten så att man 

kan granska dem i både kronologiskt och systematiskt.

• I bokslutet avslutas alla konton som har varit i bruk antingen på ett 

resultatkonto eller ett balanskonto
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Uppgörande av bokslutet

- Bokslutet av en ideell förening har särdrag som skiljer sig från bokslutet av 

företagsverksamhet

- Föreningens bokslut skall innehålla 
1. balansräkning, som visar bokslutsdagens finansiella läge

2. resultaträkning, som beskriver uppkomsten av resultatet

3. noter till balansräkningen och resultaträkningen

- Motsvarande information om den nästsista räkenskapsperiodens 

balansräkning, resultaträkning och finansieringsanalys skall framkomma i 

bokslutet

- Dokument och noter till bokslutet skall vara tydliga och forma en enhetlig 

helhet

- Bokslutet skall upprättas inom 4 månader från räkenskapsperiodens slut

- Stora föreningar måste anmäla sitt bokslut till föreningsregistret för 

offentliggörandet, men gränserna till det är höga
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Resultaträkningen

• Enligt bokföringsförordningen skall man använda schemat i 1 kap. 3 § i 

resultaträkningen för en ideell förening
o en riktgivande ram som kan användas vid behov eftersom föreningarnas storlek 

och syften skiljer sig från varandra

• För den ordinarie verksamheten skall resultaträkningen visa kostnader och 

intäkter gällande den stadgeenliga verksamheten
o projekt- och särbidrag, serviceavgifter, personalkostnader och ersättningar

• Det är vanligt att ordinarie kostnader alltid överskrider ordinarie intäkter i 

verksamheten i en ideell, icke-vinstdrivande organisation, vilket leder till ett 

underskott

• De kostnader som inte visas under ordinarie verksamhet (utan på annan post i 

resultaträkningen) hör till organiseringen av finansieringen av den ordinarie 

verksamheten



Balansräkning

• Inget speciellt balansräkningsschema har förordnats för föreningar. Den 

skapas enligt 1 kap. 6 § i bokföringsförordningen precis som för alla andra 

bokföringsskyldiga

• Föreningar har inget egentligt startkapital och de första tillgångarna kommer 

oftast i form av medlemsavgifter

• Föreningar kan inte dela ut något av sitt kapital till sina medlemmar vilket 

betyder att det i verkligheten inte finns fritt eget kapital
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Verksamhetsberättelsen

• Bokföringslagen förutsätter inte att föreningar skriver en 

verksamhetsberättelse, men ofta krävs det i föreningens stadgar 

• Verksamhetsberättelsen som krävs i föreningens stadgar innehåller 

ofta annat än finansiella ärenden och därför skall den hållas skilt från 

den bokföringsjuridiska verksamhetsberättelsen

• Många föreningar skriver även en mera informell 

verksamhetsberättelse där föreningen ger en översikt över 

verksamheten under räkenskapsperioden 
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Bokföringsmaterial

• Bevarande av bokföringsmaterialet

o Bokslutet, verksamhetsberättelsen, bokföringarna och kontoplanen 

ska förvaras i minst 10 år efter räkenskapsperiodens utgång

o Räkenskapsperiodens verifikationer, korrespondensen om 

affärshändelserna samt annat bokföringsmaterial ska bevaras i 

minst 6 år

o Balansboken ska uppdateras och underskrivas och en kopia 

skickas till Patent och registerstyrelsen (en digital version räcker)
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3. Organiseringen av bokföringen 
i praktiken
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Bokföring med hjälp av Excel eller ett 
bokföringsprogram

Excel

Fördelar:

- del av MS Office, tillgänglig för de 

flesta

- lätt att använda

Nackdelar:

- möjliggör inte dubbel bokföring direkt

- man måste själv upprätta kontoplanen 

och registreringar samt bokslutet

- passar inte om det gäller många 

konton

Bokföringsprogram
Fördelar:

- möjliggör alltid dubbel bokföring

- kontoplanen direkt tillgänglig

- bokslutet skapas automatiskt

- minskar på manuellt arbete

Nackdelar:
- kan orsaka extra kostnader

- kan ta tid att lära sig
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Färdiga Excel-mallar

• Om en registrerad förening bara har några tiotal transaktioner i året, är det lätt 

att utreda räkenskapsperiodens överskott eller underskott i bokföring baserad 

på Excel

• https://www.dropbox.com/s/m3hgrdwhoep1pgq/Excel%20kirjanpito.xls
x?dl=0
• kräver inloggning i Google

• https://www.isolta.fi/yhdenkertainen-kirjanpito-ilmainen-excel-pohja/

https://www.dropbox.com/s/m3hgrdwhoep1pgq/Excel%20kirjanpito.xlsx?dl=0
https://www.isolta.fi/yhdenkertainen-kirjanpito-ilmainen-excel-pohja/
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Gratis bokföringsprogram

• Skillnader i användbarheten, man måste själv ta reda på om 
programmet passar till föreningens bokföring

• Programmen används på eget ansvar

• Installerings- och bruksanvisningar finns på nätet

o Holli: https://www.elepal.fi/arkisto/toimisto/holli.html

o Tappio: https://www.lahdenniemi.fi/jussi/tappio/

o Kitsas: https://kitsas.fi/

o Tilitin: https://www.ilmaisohjelmat.fi/tilitin#

https://www.elepal.fi/arkisto/toimisto/holli.html
https://www.lahdenniemi.fi/jussi/tappio/
https://kitsas.fi/
https://www.ilmaisohjelmat.fi/tilitin
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Utlokalisering av bokföringen

NACKDELAR

- Kostnader, baserar sig på avtal

FÖRDELAR
• Bokföringen görs av ett proffs 

o Tar hänsyn till de senaste 
reformerna i lagstiftningen 

• Tidtabellen hålls

• Sköter eventuella rapporteringar till 
skattemyndigheten och andra 
intressenter

• Bevarande av materialet hos 
bokföraren

• Bokföraren tar hand om 
programvarans uppdateringar och 
kostnader

Föreningslagen: 

Resultatansvaret hos 

föreningsstyrelsen. Vill 

man göra allt rätt på 

en gång?



Utlokalisering av bokföringen

Saker skall beakta:

- Hur många transaktioner / år har föreningen?

- Passar bokföringsbyråns program ihop med föreningens program?

- Tjänster från och arbetsfördelningen med bokföringsbyrån: Vad förutsätter 
föreningen av bokföringsbyrån och vem skall sköta vilka ärenden?

- Digitala tjänster som bokföringsbyrån erbjuder: Går det att skicka in kvitton 
digitalt? Hur lyckas arkiveringen i molntjänster?

- Priset av bokföringen: är det ett fast månadspris, baseras priset på antalet 
verifikat eller gjorda timmar? Kostar bokslutet och deklarationen extra?

- Har bokföringsbyrån jobbat tidigare med föreningskunder?

- Har bokföringsbyrån fått bra eller dålig feedback från andra kunder?
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Tips till föreningens bokföring

1. Utlokalisera om tillräcklig yrkesskicklighet inte finns inom föreningen

2. Kontrollera och övervaka

o föreningens styrelse skall kontrollera och övervaka att allt har 
skötts enligt lagen

3. Bevara alla verifikat och övrigt bokföringsmaterial

4. Ansvarsfördelning och direkta registreringar

o Föreningen skall ha en ansvarsperson, som ser till att 
bokföringen hålls uppdaterad

5. Undvik kontanta pengar
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4. Föreningens beskattning

29



Reflektionsuppgift

• Case: Jag har varit aktiv i föreningen och nu har man bett mig ta upp 

tjänsten som kassör/ bokförare

• Frågor: Kan vi sälja någonting, om vi då måste betala skatt? Kan vi ta 

emot deltagaravgifter, om vi måste betala skatt? Kan vi sälja tjänster, om vi 

måste betala skatt?
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Allmännyttigt samfund (förening)

Definition av ett allmännyttigt (ideellt) samfund

• Ändamålet av ett allmännyttigt samfund är att genomföra den 

ideella uppgiften eller verksamheten som nämns i samfundets 

stadgar

o Stiftelsedokumentet och föreningens stadgar

• Avsikten är INTE att söka vinst eller annan omedelbar finansiell 

nytta till föreningens medlemmar

• Verksamhetens ändamål kan vara t.ex. att främja motion, ordna 

rehabiliteringstjänster till handikappade eller producera 

kulturtjänster
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Beskattning av ett allmännyttigt samfund

• Målet i ett allmännyttigt samfund mäts inte med hjälp av 

räkenskapsperiodens resultat utan genom att betrakta hur väl, både 

ekonomiskt och effektivt, samfundet har genomfört sin ideella uppgift

• Verksamhetens syfte är ofta sådant att intäkter från den ordinarie 

verksamheten inte räcker till att täcka dess kostnader 

o pengar samlas in med hjälp av någon annan verksamhet 

• För uppföljningen av ekonomin skall kostnader och intäkter från 

ordinarie verksamhet skiljas från kostnader och intäkter av övrig 

verksamhet
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Beskattning av ett allmännyttigt samfund

• Verksamheten av ett allmännyttigt samfund består oftast av

o skattefri allmännyttig verksamhet

o skattefri medelsanskaffning

o skattepliktig näringsverksamhet

o fastighetsinkomster

• Med andra ord: ett allmännyttigt samfund betalar inkomstskatter enbart 

för inkomster från näringsidkande och fastighetsinkomster

https://www.vero.fi/sv/foretag-och-samfund/skatter-och-avgifter/forening-och-
stiftelse/inkomstbeskattning-av-allmannyttiga-samfund/

https://www.vero.fi/sv/foretag-och-samfund/skatter-och-avgifter/forening-och-stiftelse/inkomstbeskattning-av-allmannyttiga-samfund/


34

Skattefria inkomster för ett allmännyttigt samfund

Inkomster som är skattefria för ett allmännyttigt samfund:

• medlemsavgifter

• dividender

• räntor

• donationer

• bidrag till allmännyttig verksamhet

Dessutom är följande inkomster skattefria på vissa villkor:

• hyresinkomster av aktielägenheter, om inte mer än 50 procent av lägenheten 
används i samfundets näringsverksamhet

• överlåtelsevinster, till exempel vinst på fastighetsförsäljningen, såvida inte den 
överlåtna egendomen hör till samfundets näringsverksamhet.
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Exempel på skattefria inkomster

• försäljning av inträdesbiljetter till tillställningar

• försäljning av tävlingsprogram eller liknande och försäljning av reklam för 

tävlingsprogram

• försäljning av matservering och förfriskningar samt försäljning av alkohol under 

tillställningar

• försäljning av reklam, när det endast är fråga om annonser som visas vid 

tillställningar, till exempel flyttbara fältannonser

• reklam för sportkläder

• försäljning av varor under tillställningar.

Obs! Om en förening upprepade gånger ordnar servering för andra aktörers 
tillställningar, är verksamheten vanligtvis näringsverksamhet. En enskild 
servering är inte näringsverksamhet.



Skattefria inkomster för ett allmännyttigt samfund

• Varuinsamling och tillhörande loppmarknadsverksamhet, om de varor 
som säljs har erhållits i form av donationer och varorna endast genomgått 
mindre reparationer.

o Loppmarknadsverksamhet är inte skattefri 

• Inkomster från medlemsblad, webbplatser, årsböcker eller till exempel 
säsongspublikationer som presenterar verksamheten

o de tjänar samfundets allmännyttiga ändamål

o avsikten inte enbart är att samla in medel

• Inkomster från försäljning av adresser, kort och andra märken, när 
försäljningen är småskalig 

• Inkomster från produkter eller tjänster som framställts i anslutning till 
hobbyverksamhet eller i undervisningssyfte 

• Inkomst från anordnande av bingospel
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Beskattning av ett allmännyttigt samfund

Allmännyttiga samfund betalar inkomstskatt på

• Inkomst från näringsverksamhet

o Näringsinkomst: samfundsskattesatsen  20 %

• Fastighetsinkomst, om fastigheten har använts för andra ändamål än 
allmänna eller allmännyttiga ändamål

• Inkomst från virkesförsäljning är också fastighetsinkomst

o fastighetsinkomst 8,87 % år 2021

o fastighetsinkomst 6,75 % år 2022

• Samfund betalar endast inkomstskatt på vinst från skattepliktig 
verksamhet, dvs. inte på intäkter från hela verksamheten
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Vad är skattepliktig näringsverksamhet?

Verksamheten är vanligtvis skattepliktig näringsverksamhet då följande villkor 

uppfylls:

• En förening eller stiftelse säljer produkter eller tjänster som konkurrerar med 

företag som är verksamma på samma marknad som föreningen eller stiftelsen 

är verksam på

• En förening eller stiftelse anställer personal för verksamheten

• Verksamheten är kontinuerlig

• Kostnaderna för verksamheten täcks med inkomster från försäljning av varor 

eller tjänster
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Exempel på en förenings eller stiftelses 
näringsverksamhet:

• Årliga mässtillställningar för icke-medlemmar

• Publiceringsverksamhet som riktas till icke-medlemmar

• Försäljning av social- och hälsovårdstjänster i marknadsmiljön

• Försäljning av varor och tjänster till gängse marknadspris.

Exempel: En allmännyttig förening har i stadens centrum ett kafé där det säljs 
produkter som är typiska för kaféer. Kaféet är öppet året om och följer för branschen 
sedvanliga öppettider. Kaféet har avlönad personal. 

-> Detta är frågan om en allmännyttig förenings skattepliktiga näringsverksamhet.



Skattedeklarationen ska lämnas

- om samfundet får en uppmaning att lämna in skattedeklaration

- om samfundet har skattepliktiga inkomster

- om samfundet har sålt eller köpt en fastighet under räkenskapsperioden, eller 

äger en fastighet vars uppgifter har ändrats

- om samfundet har fått skattelättnad beviljad

- om samfundet är allmännyttig och verksamheten eller kapitalanskaffningen har 

ändrats betydligt jämfört med det föregående skatteåret.
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Skattedeklaration

Hur ska skattedeklarationen lämnas?

• https://www.vero.fi/sv/foretag-och-samfund/skatter-och-
avgifter/forening-och-stiftelse/skattedeklaration/

• Skattedeklarationen ska lämnas senast inom 4 månader från 
räkenskapsperiodens utgång.

• Bifoga resultaträkning, balansräkning samt verksamhetsberättelse eller en fritt 
formulerad redogörelse för verksamheten till deklarationen.

https://www.vero.fi/sv/foretag-och-samfund/skatter-och-avgifter/forening-och-stiftelse/skattedeklaration/


5. Momsbeskattningen
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Reflektionsuppgift

• Case: Jag har varit aktiv i föreningen och nu har man bett mig ta 
upp tjänsten som kassör / bokförare

• Frågan: När skall föreningen anmäla sig som momsskyldig? 
Hurudana praktiska exempel finns det om momsbeskattningen av 
föreningar?
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Ett allmännyttigt samfund och momsbeskattningen

• https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/8211
6/merv%C3%A4rdesbeskattning-av--allm%C3%A4nnyttiga-samfund2/

• Allmännyttiga verksamheten är befriad från både inkomstskatt av 
samfund och mervärdesskatt

o mervärdeskattelagen har en direkt hänvisning till inkomstskattelagen 
gällande definitionen av ett allmännyttigt samfund och verksamheten 
som är befriad från momsbeskattning  

• Ett allmännyttigt samfund avsett i inkomstskattelagen är dock 
momsskyldig enbart för inkomster från den näringsverksamhet som är 
definierad i inkomstskattelagen

https://www.vero.fi/sv/Detaljerade_skatteanvisningar/anvisningar/82116/merv%C3%A4rdesbeskattning-av--allm%C3%A4nnyttiga-samfund2/


Momsskyldig?

• Ett allmännyttigt samfund är momsskyldigt endast för den verksamhet 
som samfundet bedriver i form av näringsverksamhet.

Exempel
En idrottsförening som betraktas som ett allmännyttigt samfund anordnar 
idrottsevenemang för barn för att finansiera sin verksamhet och säljer i samband 
med dessa kaffe, kaffebröd och stödprodukter såsom t-skjortor, pinsar och 
muggar. Föreningen anordnar flera dylika evenemang per år. Föreningen har inte 
ansökt om frivillig momsskyldighet. Trots att verksamheten utgör rörelse enligt 1 §
i mervärdesskattelagen, behöver idrottsföreningen inte betala skatt på sin 
verksamhet med stöd av 4 § i mervärdesskattelagen, eftersom försäljningen av 
dessa produkter i samband med föreningens egna evenemang inte utgör 
näringsverksamhet för föreningen.
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Momsskyldig?

- Småskalig verksamhet som ett allmännyttigt samfund bedriver lämnas också 
utanför momsbeskattningen

- Gränsen för småskalig verksamhet bestäms på basis av räkenskapsperiodens 
omsättning

- Ett allmännyttigt samfunds näringsverksamhet är befriad från mervärdesskatt 
då dess omsättning uppgår till högst 15 000 euro

- Vad gäller gränsen för småskalig verksamhet beaktas för allmännyttiga 
samfund endast poster som i inkomstbeskattningen betraktas som 
näringsverksamhet.

- Ett allmännyttigt samfund kan dock frivilligt ansöka om momsskyldighet trots 
att omsättningen blir under 15 000 euro gränsen. 
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Exempel

Ett allmännyttigt samfund har försäljningsintäkter som betraktats som skattefria i 
inkomstbeskattningen på cirka 30 000 euro per räkenskapsperiod. Samfundets 
räkenskapsperiod är ett kalenderår. Samfundet börjar bedriva en ny typ av 
försäljningsverksamhet vars omsättning uppgår till cirka 8 000 euro per 
räkenskapsperiod. I inkomstbeskattningen betraktas denna verksamhet som 
samfundets näringsverksamhet.

Försäljning inom samfundets allmännyttiga verksamhet är momsfri på basis av 4 §
i mervärdesskattelagen och försäljning inom näringsverksamheten momsfri på 
basis av 3 § i mervärdesskattelagen i och med att gränsen för småskalig 
verksamhet inte överskrids. Samfundet behöver inte anmäla sig till registret över 
mervärdesskattskyldiga.
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Allmännyttiga samfunds momsskyldighet

Enligt mervärdesskattelagen är ett allmännyttigt samfund skatteskyldig:

• då det tar restaurang- eller cateringtjänster i eget bruk 

o ett allmännyttigt samfund erbjuder utan separat debitering eller ersättning 
som tas ut från lönen måltider, som tillagats i samfundets egen matsal eller 
som köpts från en utomstående restaurang, till sin personal 

• då det tar en tjänst som hänför sig till fastighetsförvaltningstjänster i eget 
bruk 

o när ett allmännyttigt samfund låter sin egen personal utföra 
fastighetsförvaltningstjänster på en fastighet som samfundet besitter



Anmäla sig som momsskyldig

• Ett allmännyttigt samfund kan ansöka om att bli frivilligt momsskyldigt 
för sådan affärsverksamhet som det bedriver, som utan bestämmelsen 
i 4 § i mervärdesskattelagen skulle ha gett upphov till momsskyldighet.

• Frivillig ansökan om momsskyldighet betyder att sökanden betalar 
moms på all affärsverksamhet som sökanden bedriver som inte 
separat har befriats från moms i mervärdesskattelagen.
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Exempel

En allmännyttig förening har med stöd av 12 § i mervärdesskattelagen 
frivilligt ansökt om registrering i registret över 
mervärdesskattskyldiga. Föreningen är momsskyldig för all sin försäljning 
som bedrivs, som inte har befriats från moms oberoende av om 
försäljningen i inkomstbeskattningen utgör näringsverksamhet eller 
inte. 

Föreningen betalar emellertid inte någon moms på medlemsavgifter om 
medlemsavgiften inte utgör vederlag för överlåtelse av vara eller 
utförande av tjänst och inte betraktas som försäljning i 
momsbeskattningen.
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Exempel

En allmännyttig förening har en webbutik där föreningen säljer idrottskläder, 
sportartiklar och näringstillskott. Webbutikens omsättning uppgår till cirka 9 000 
euro per räkenskapsperiod. I inkomstbeskattningen utgör inkomsten från 
webbutiken inkomst av näringsverksamhet. Föreningen har även 
försäljningsintäkter från evenemang för insamling av medel i den allmännyttiga 
verksamheten på cirka 15 000 euro årligen. Dessa intäkter utgör skattefri inkomst 
för det allmännyttiga samfundet i inkomstbeskattningen.

Föreningen ansöker frivilligt om att bli införd i registret över 
mervärdesskattskyldiga även om omsättningen på 9 000 euro från föreningens 
webbutik understiger gränsen för verksamhet i liten skala. Föreningen är 
momsskyldig för all sin försäljning, det vill säga utöver webbutikens försäljning på 
9 000 euro även för försäljningsintäkterna från evenemangen för insamling av 
medel på 15 000 euro. Bestämmelsen i 4 § i mervärdesskattelagen tillämpas alltså 
inte längre på föreningen.
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Samfund och momsdeklaration

• Deklarering och betalning av moms 
o Deklarera och betala mervärdesskatten i 

MinSkatt.

o Lämna momsdeklarationen för varje 
skatteperiod även om ditt samfund inte 
har haft någon momspliktig verksamhet 
under skatteperioden. 

o Det är inte möjligt att få tilläggstid för 
momsdeklarationen.
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Tack för att du deltog!
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