Inkomstdeklaration 3

Ideella föreningar, stiftelser m.fl.
Organisationsnummer

M

802463-1940
Fr.o.m.

2014-01-01

Räkenskapsår
Skatteverket

T.o.m.

2014-12-31

Namn (firma) adress

0771-567 567

Svenska Poledanceförbundet

Information om hur man fyller i blanketten finns i broschyren
Skatteregler för ideella föreningar, SKV 324 och Skatteregler
för stiftelser, SKV 329. Ange belopp i hela krontal.

c/o DQ Dancing Queen AB
114 52 Stockholm

Datum då blanketten fylls i

2015-05-28

Underlag för inkomstskatt

Underlag för särskild löneskatt
1.3 Underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader

1.1 Överskott
enligt p. 2.16 eller 7.9

1.4 Negativt underlag för särskild
löneskatt på pensionskostnader

1.2 Underskott
enligt p. 2.17 eller 7.10

Underlag för avkastningsskatt
1.5 Underlag för avkastningsskatt
15 %. Försäkringsföretag m.fl.
Avsatt till pensioner
1.6 Underlag för avkastningsskatt
30 %. Försäkringsföretag m.fl.
Utländska kapitalförsäkringar

Underlag för fastighetsavgift
1.7 Småhus

Underlag för fastighetsskatt
1.9 Småhus/ägarlägenhet:
tomtmark, byggnad
under uppförande

hel avgift
halv avgift

1.8 Hyreshus,
bostäder

1.10 Hyreshus: tomtmark,
bostäder under
uppförande

hel avgift

1.11 Hyreshus: lokaler

halv avgift

1.12 Industri/elproduktionsenhet, värmekraftverk
(utom vindkraftverk)
1.13 Elproduktionsenhet,
vattenkraftverk
1.14 Elproduktionsenhet,
vindkraftverk

Inkomstdeklaration och särskild uppgift
Underskrift
För stiftelse, ideell förening och registrerat trossamfund som inte är skyldigt att
lämna inkomstdeklaration gäller underskriften i stället avlämnandet av särskild uppgift.
Behörig firmatecknares namnteckning

Övriga upplysningar
Namnförtydligande

Telefonnummer

073-6500937

www.skatteverket.se

BL Skatt 2014.5.105

Upplysningar kan bara lämnas i särskild skrivelse. Kryssa här om övrig upplysning lämnats
(t.ex. begäran om avräkning av utländsk skatt).
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Särskild uppgift - Stiftelse

INK3SU

Inkomstdeklaration 3
Fr.o.m.

Räkenskapsår

T.o.m.

2014-01-01

Organisationsnummer

2014-12-31

Datum då blanketten fylls i

802463-1940

2015-05-28

Stiftelsens ändamål enligt stadgarna
Idrott

Sjukvård

Kultur

Social hjälpverksamhet

Miljövård

Sveriges försvar och krisberedskap
i samverkan med myndighet

Omsorg om barn och ungdom

Utbildning

Politisk verksamhet

Vetenskaplig forskning

Religiös verksamhet

Annan likvärdig verksamhet

Uppgifter för avkastningsstiftelser
3.1 Beslutad utdelning av bidrag/
stipendier enligt ändamål
3.2 Bidrag/gåvor
3.3 Kostnader för att erhålla bidrag
och gåvor (insamlingskostnader)
3.4 Kapitalavkastning (räntor och
utdelning, ej kapitalvinster)
3.5 Kapitalförvaltningskostnader
3.6 Kostnader för att fullfölja
stiftelsens ändamål
3.7 Beslutad utdelning enligt p. 3.1
hör till föregående års kapitalavkastning

Ja

Uppgifter för insamlings-/verksamhetsstiftelser
3.8 Intäkter
3.9 Kostnader

Glöm inte att huvudblanketten ska undertecknas.
Ideella föreningar/registrerade trossamfund - vänd sida!

www.skatteverket.se
BL Skatt 2014.5.105
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Särskild uppgift
Ideella föreningar/registrerade trossamfund
Fr.o.m.

Räkenskapsår

T.o.m.

2014-01-01

Organisationsnummer

2014-12-31

Datum då blanketten fylls i

802463-1940

2015-05-28

Föreningens/trossamfundets ändamål enligt stadgarna
X

Idrott

Sjukvård

Kultur

Social hjälpverksamhet

Miljövård

Sveriges försvar och krisberedskap
i samverkan med myndighet

Omsorg om barn och ungdom

Utbildning

Politisk verksamhet

Vetenskaplig forskning

Religiös verksamhet

Annan likvärdig verksamhet

Fastighet

%

Kvm

Hur stor del av egen fastighet används i verksamheten (ange procenttal och yta)?
Om föreningen/trossamfundet använder flera fastigheter i den egna verksamheten kan
uppgifter lämnas för varje fastighet på särskild skrivelse.

Intäkter under beskattningsåret
4.1 Medlemsavgifter

Kostnader under beskattningsåret
22 000

4.8 Ändamålsenlig verksamhet/
medlemsverksamhet

4.2 Bidrag/gåvor

4.9 Utdelade bidrag/stipendier enligt
ändamålet

4.3 Kapitalavkastning (räntor,
utdelningar, ej kapitalvinster)

4.10 Kapitalförvaltning

4.4 Kapitalvinster

4.11 Kapitalförluster

4.5 Skattefri rörelse (naturlig
anknytning/hävd)

9 332

14 526

4.12 Skattefri rörelse

4.6 Skattefri fastighet

4.13 Skattefri fastighet

4.7 Övriga intäkter

4.14 Övriga kostnader

Glöm inte att huvudblanketten ska undertecknas.

www.skatteverket.se
BL Skatt 2014.5.105
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Följebrev till upprättad inkomstdeklaration
Kund:

Svenska Poledanceförbundet

Deklarationsdatum:

2015-05-28

Härmed översänds:
Deklaration i original

X

Deklarationskopia
Ansökan om förtidsåterbetalning
Deklarationsmaterial
Skatteberäkning

Läs igenom deklarationen och kontrollera uppgifterna
Deklarationen är gjord utifrån de uppgifter som du har lämnat till oss. Deklarationsuppgifterna kan vara felaktiga/feltolkade eller
missade och vi ber dig därför att gå igenom deklarationen och kontrollera att uppgifterna stämmer innan du skriver under den.
Om deklarationen innehåller fel/brister eller oklarheter ber vi att du omgående kontaktar oss. Felaktig eller ofullständig
deklaration kan ge skattetillägg med upp till 40 % av den skatt som belöper på felet. Vi vill uppmärksamma dig på att du är
ansvarig för innehållet i deklarationen.

Inkomstdeklarationen
Originalblanketten skrivs under och återsänds eller lämnas till oss snarast.

Inlämning till Skatteverket
När vi har mottagit den undertecknade originalblanketten ansvarar vi för att deklarationen lämnas i tid till Skatteverket.

Kopian
Kopian behåller du. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring deklarationen eller om något är oklart.

Med vänlig hälsning

Eva Virdi
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