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Deklarationsguide 

Att deklarera innebär att man redovisar sin 
ekonomi. Detta gör man för att Skatteverket ska 
veta hur mycket skatt föreningar, företag och 
privatpersoner är skyldiga att betala. Eftersom 
elevkårer är ideella föreningar använder ni er av 
Inkomstdeklaration 3. 
 

Vi har inte fått blanketten! 

Varje år skickas deklarationen ut till den adress 
Skatteverket har registrerat för er, det är därför 
viktigt att ni håller adressen uppdaterad. Adressen 
uppdaterar ni genom att fylla i blankett SKV2020 
som finns på Skatteverkets hemsida. Den hittar ni 
om ni klickar på ”Företag” sen ”Föreningar” och till 
sist ”Ideella föreningar” enligt de röda pilarna. 
Blanketten finns sedan om ni klickar på länken 
”Deklarera för en förening”. 
 
Här får ni sedan hjälp av Skatteverket att få fram 
rätt blankett. Först ska ni välja föreningsform, där 
fyller ni i att ni är en ideell förening. Sedan fyller ni 
elevkårens räkenskapsår (ibland kallat 
redovisningsår), ert räkenskapsår finns bestämt i er 
stadga, se exempel på bilden till höger.  
 
Sen är det dags att ange era inkomster. Har ni haft 
inkomster klickar ni i de rutor som anger vilka 
inkomster ni haft. Har ni inte haft några inkomster 
klickar ni istället i den rutan. 
 
Sen ska ni ange villkor för föreningen. Där med 
klickar ni i rutorna för ”Föreningens inkomster används för föreningens syfte” och 
”Föreningen är öppen för alla som vill bli medlemmar”.  
 
Har ni fyllt i allt som beskrivet kommer ni 
bli rekommenderade att fylla i 
”Inkomstdeklaration 3, första sidan på 
inkomstdeklarationen”, den blanketten ska 
ni ladda ner. 
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Vi har blanketten! 

På huvudblanketten på bilden till höger 
behöver enbart de gulmarkerade fälten fyllas i 
(så länge ni inte behövt betala den typ av skatt 
som övriga fält är till för). 
 
Det gulmarkerade fältet längst upp till höger 
fylls i med organisationsnummer (har ni 
redan blanketten finns det redan ifyllt). 
 
Fyll i det gulmarkerade fältet ner till vänster 
med dagens datum. 
 
Det gulmarkerade fältet längst ner till vänster 
signeras av er firmatecknare. Har ni inte 
redan valt firmatecknare kan ni ladda ner vår 
protokollmall för ett styrelsemöte där 
firmatecknare väljs. Den mallen hittar ni på 
vår hemsida. 
 
Under signaturen skrivs förnamn och 
efternamn tydligt samt telefonnummer till 
den som skrev under. 
 
När det är klart så ta fram sidan som heter 
”Särskild uppgift – Ideella 
föreningar/registrerade trossamfund”. 
 
I de gula fälten längst upp fyller ni i 
räkenskapsåret (ÅÅ-MM-DD), elevkårens 
organisationsnummer och dagens datum. 
 
I det gula fältet under ”Annan likvärdig 
verksamhet” fyller ni i elevkårens syfte, det finns 
i era stadgar. 
 
De små gula fälten markerar rutor som ska fyllas 
i, vid varje ruta finns två siffror som namnger 
rutan. 

• I 4.1 fyller ni i hur mycket ni har fått i 
intäkter från medlemsavgifter, om ni haft 
några sådana. För att veta det tittar ni i er 
resultaträkning. 



Medlemsmaterial 
Deklarationsguide 
Uppdaterad: 2021-03-12 
Sida: 3 av 4 

 

 
 

sverigeselevkarer.se  
08-644 45 00 
Instrumentvägen 17 
126 53 Hägersten 

• I 4.2 fyller ni i hur stort ekonomiskt bidrag ni fått under året, om ni har fått 
någon, rimligtvis borde ni ha fått ett medlemsbidrag från Sveriges Elevkårer. 

• I 4.7 fyller ni hur mycket ni fått i andra intäkter, om ni fått in några. 

• I 4.8 fyller ni i summan av alla kostnader ni haft under året, för att veta det 
tittar ni i er resultaträkning. 

• I 4.9 fyller ni i summan av alla kostnader för bidrag till föreningar etc. som 
elevkåren haft under året, till exempel om ni gett ut bidrag till andra 
föreningar på skolan. 

 
Har ni några frågor eller känner er osäkra på vad ni ska fylla i eller inte ringer ni till 
Skatteupplysningen. De har svar på 
alla era frågor. Telefonnumret hittar ni 
genom att söka på Skatteverkets 
hemsida eller genom att googla 
”Skatteupplysningen”. Ni kan även ta 
hjälp av er verksamhetsutvecklare.  
 

Vi har fyllt i allt korrekt 

När blanketten är helt ifylld så postar 
ni båda sidorna till adressen som står 
längst upp till vänster på 
huvudblanketten, huvudblanketten ser 
ni på bild 3. 
 

Vi vill helst inte göra detta nästa år 

Som ideell förening är det möjligt att slippa att deklarera under en period om fem år. 
Det slipper ni genom att ansöka om det på Skatteverkets hemsida. Klicka på 
”Företag” sen ”Föreningar” och till sist ”Ideella föreningar”, enligt de röda pilarna på 
bilden till höger. 
 
Längst ner på sidan finns fler blanketter, den ni ska välja denna gång heter SKV2501. 
Fyll i den enligt instruktionerna på blanketten och skicka sedan in till adressen som 
står angiven. 
 
Om ni söker för att slippa deklarera för det senaste räkenskapsåret måste blanketten 
skickas in senast fyra veckor före den dag som deklarationen ska vara inlämnad, 
annars kommer blanketten behandlas som att ni vill slippa deklarera för kommande 
år. 
 
Får blanketten avslag måste ni ändå deklarera nästkommande år.  
 


