Organisationsnummer domareklubb

SvFF har nu säkerställt med SKV att om domarklubbarna är egna
juridiska personer, så kan de givetvis erhålla ett organisationsnummer.

Ideell förening är enligt svensk associationsrätt en sammanslutning av ett
antal personer för ett gemensamt ändamål, som inte både bedriver
ekonomisk verksamhet och syftar till att främja sina medlemmar ekonomiskt.
Under vissa förutsättningar är den ideella föreningen en juridisk person.
Juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har
egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda sig
skyldigheter. En juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig
skulder. Den juridiska personen äger också uppträda som part i domstol.
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I princip behöver en ideell förening inte ha organisationsnummer men
betalas ersättning ut till domare mm underlättar det att skaffa sig ett
sådant bl.a. vid kontakt med banken.
Den lokala domarklubben tar kontakt med sin Skattemyndighet. Se i
Skattemyndighetens informationsblad SKV 324 utgåva 20 och SKV
8400 som gäller ansökan om organisationsnummer.
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Beskattning av ideell förening
Huvudregeln är att en ideell förening beskattas enligt samma regler som andra
juridiska personer. Detta innebär att föreningen ska betala skatt för inkomster som
t.ex. räntor, utdelningar, vinst vid avyttring av värdepapper och fastighet, rörelse- och
fastighetsinkomster.
Föreningar med ideell verksamhet har oftast också inkomster som inte är
skattepliktiga. Typiska sådana inkomster är medlemsavgifter samt bidrag och gåvor
som är avsedda för den ideella verksamheten. Kostnader för den ideella
verksamheten är inte heller avdragsgilla.
För allmännyttiga ideella föreningar finns särskilda regler. De beskattas bara för
fastighets- och rörelseinkomster. Vad som är allmännyttiga ideella föreningar kan du
läsa om på sidan 3 och i ordlistan på sidan 17.
Förutom den ideella verksamheten är alltså även kapitalinkomster i form av t.ex.
räntor och utdelningar samt kapitalvinster skattefria.

Utdrag ur ”Skatteregler för ideell föreningar SKV 324 utgåva 20”
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Vilka ska lämna in deklaration och vilka bilagor ska lämnas?
Vilken kategori tillhör ni?

Lämna i deklaration?

Vilka ideella föreningar ska lämna in deklaration och
vilka bilagor ska lämnas?
Vilken kategori tillhör ni?
Kategori

5

Du deklarerar för en

Exempel på förening

Du ska lämna

Läs mer på

Ideell förening utan allmännyttigt
ändamål som inte har skattepliktiga
intäkter.

Intresseföreningar och
branschorganisationer
som inte har
skattepliktiga intäkter.

Ni behöver inte lämna
deklaration, såvida inte
Skatteverket förelägger
er att göra detta.

Sida 6 i Skatteregler för ideella
föreningar”

Utdrag ur broschyr ”Skatteregler för ideell föreningar”
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