
 
SVENSKA INNER WHEEL RÅDET   

Sweden 

 

Eftersom det uppkommit frågor angående organisationsnummer och 

skattskyldighet inom Inner Wheel skickas nedanstående som ett klargörande 

 

Organisationsnummer  

Klubbar och distrikt inom Inner Wheel är ideella föreningar och som sådana måste man inte 

ha ett organisationsnummer. Vissa klubbar och distrikt har ”fiktiva” nummer, men det är bara 

ett nummer som banken använder sig av för eget behov. 

Men numera kräver många banker att ideella föreningar, som är deras kunder, ska ha ett 

organisationsnummer. Man ansöker då om organisationsnummer hos Skatteverket på 

Blankett SKV8400. Det står att man ska skicka in protokollet från när föreningen bildades. 

Om man inte får tag på detta kan man i stället skicka med de två senaste årsmötes-

protokollen. Det ska framgå vilka som är firmatecknare. Skicka även med stadgarna.  

Det är lämpligt att registrera föreningen på skattmästaren. Vid byte av skattmästare görs 

adressändring på Skatteverkets blankett SKV 2020. 

 

Skattskyldighet 

Som ideell förening är Inner Wheel alltid skattskyldig om man har skattepliktiga inkomster 

över 200 kr, till exempel räntor och kapitalvinster. I och med att föreningen får ett 

organisationsnummer kommer man troligen också att få deklarationsblankett. Om föreningen 

inte har några intäkter att deklarera fyller man ändå i och skickar in blanketten. 

Eftersom Inner Wheels verksamhetsår börjar 1 juli ska deklarationen lämnas in senast den 

15 december om man lämnar på papper. 

Om föreningen inte har något organisationsnummer och inte haft några skattepliktiga intäkter 

och inte deklarerat tidigare så får man troligen inte någon deklarationsblankett. Man behöver 

då inte heller i fortsättningen deklarera, detta gäller så länge man inte har skattepliktiga 

inkomster över 200 kr. 

 

Skicka inte in ”Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift” 

Andra föreningar kan vara Allmännyttiga ideella föreningar. Det är beroende på vilken 

verksamhet som bedrivs. För dessa gäller andra regler för skattskyldigheten. Genom att 

skicka in blanketten ”Ansökan om befrielse från att lämna särskild uppgift” till skatteverket 

görs denna bedömning. Men detta gäller alltså inte för Inner Wheel. 
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