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Information till Revisorer och kassörer
inom LRFs lokalavdelningar

Bokföring

Grundbokföring och huvudbokföring kan föras
i ett dagboksblad, s.k. kassabok eller i ett bokföringsprogram (den löpande dokumentationen).
Grundbokföring innebär att man bokför kostnad eller intäkt på ett konto i kronologisk ordning och motbokar så att balans uppstår (dubbel
bokföring), detta konto utgör sedan huvudbokföringen, dvs. en uppställning av händelser på
ett visst konto under en viss period.
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Alla föreningar som är bokföringsskyldiga ska
avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut eller i vissa fall med årsredovisning.
Föreningar som normalt har en nettoomsättning
på högst 3 miljoner kronor kan göra ett förenklat årsbokslut. Hos ideella föreningar som LRFs
lokalavdelningar behöver bokföringen sparas
under 7 års tid. Det är den bokföringsskyldige,
det vill säga avdelningen, som har ansvaret för
att informationen arkiveras på rätt sätt. Ifall
avdelningen haft någon form av externfinansierad projektverksamhet så är det längre krav
på arkivering. Räkenskapsinformation är handlingar som är av betydelse för att man ska kunna
förstå bokföringssystemets uppläggning eller för
att kunna följa en affärshändelse och förstå dess
innebörd. Exempel på detta är;
• Verifikationer, det vill säga kvitton, fakturor
med mera
• Kontoplaner
• Instruktioner om redovisningsprinciper
• Bokföring

Läs mer här:
Skatteverket bokföring
Bokföringsnämnden idella föreningar

Bokföringens lathund
Kontonummer

Debet

Kredit

Tillgångar

1XXX

Ökar

Minskar

Skulder

2XXX

Minskar

Ökar

Intäkter

3XXX

Minskar

Ökar

Kostnader

4,5,6,7,8

Ökar

Minskar

Balansräkning (BR) och Resultaträkning (RR)
Resultaträkning:
Sammanställning av föreningens intäkter och
kostnader under en viss period.
Kostnader: Pris för anskaffade resurser.
Intäkter: Ersättning för utförda prestationer
under en viss period.
Visar överskott eller underskott, d.v.s resultatet.

Balansräkning:
Uppställning av föreningens tillgångar och eget
kapital/skulder vid ett givet tillfälle/viss tidpunkt. Här visas föreningens ekonomiska ställning.

Organisationsnummer för lokalavdelningar
Organisationsnumret är en unik identitetsbeteckning som tilldelas juridiska personer som
föreningar, detta nummer underlättar i kontakten med myndigheter och kan ibland behövas
när man söker bankkonto och bidrag/stipendier. Via Skatteverket beställer man org. nr:
man ansöker via en blankett man laddar ner på
Skatteverkets hemsida.
Till ansökan ska följande bifogas;
• Stadgar
• Protokoll från konstituerandemöte som visar
att föreningen bildats och antagit ett namn,
att stadgar har antagits, att styrelse har valts
och vilka som ingår i styrelsen
• Protokoll på vem/vilka som är firmatecknare.
Ideella föreningar med tilldelat organisationsnummer behöver årligen lämna in deklaration
INK3 till Skatteverket.

Många banker kräver nu in information och
organisationsnummer från lokalavdelningarna,
med hänvisning till lagen ”Lag (2009:62) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism”. Lagen innebär att bankerna måste
öka sin kundkännedom och därför kräver in
uppgifter från lokalavdelningarna.
En hel del av LRFs lokalavdelningar är registrerade som ideella föreningar och har därmed ett
organisationsnummer. Men det är fortfarande
ett betydande antal som saknar registrering. En
annan viktig anledning att skaffa organisationsnummer, är att bankerna i allt större utsträckning väljer att ha kontantlösa kontor. Detta
innebär att föreningar måste skaffa bankkonton
och kort - och för att det ska vara möjligt behövs
ett organisationsnummer.

Vart vänder man sig för att ansöka om
organisationsnummer?
Ideella föreningar ansöker om organisationsnummer hos Skatteverket. På Skatteverkets hemsida finns all information om hur man går till
väga, vilka dokument som krävs och vart ansökan
skall skickas.

Under rubriken Blanketter finns en blankett i
PDF-format. För att ta fram blanketten klickar
man på ”Ansökan om organisationsnummer
för ideella föreningar (SKV 8400)”, fyller i och
skriver ut blanketten som sedan skickas till Skatteverket tillsammans med de övriga handlingar
som krävs.
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Läs mer här:
Skatteverket - Ansökan om organisationsnummer

Inkomstdeklaration
Många lokalavdelningar har organisationsnummer och är därmed skyldiga att lämna in inkomstdeklaration. Frågan har därmed dykt upp
från lokalavdelningar som tidigare inte behövt
lämna in någon deklaration men som nu alltså
behöver göra det.
Våra lokalavdelningar är fristående juridiska
personer och det finns ingen koppling till den
ideella föreningen i respektive region.
Lokalavdelningen är skattskyldig på samma sätt
som alla andra juridiska personer och är därför
ofta skyldig att lämna inkomstskattedeklaration.
För ideella föreningar finns dock vissa undantag
enligt:
Föreningar som inte är allmännyttiga
Föreningar som inte är allmännyttiga är skyldiga att betala skatt på alla fastighets- och rörelseinkomster. Kapitalinkomster, som t.ex ränteintäkter, är alltid skattepliktiga även om de inte
ingår i en rörelse.
Däremot är intäkter i den ideella verksamheten skattefria även för dessa föreningar.
Intäkter som hör till den ideella verksamheten
är medlemsavgifter, gåvor och bidrag. Bidrag
kan dock vara skattepliktiga om de är avsedda
att täcka avdragsgilla utgifter hos föreningen.
Observera att kostnader som hör till den ideella verksamheten inte är avdragsgilla.

Foto: Patrick Degerman

Därmed kan konstateras att de flesta lokalavdelningarna inte har några skattepliktiga intäkter.
I de fall det förekommit har det i första hand
varit fråga om ränteintäkter och dom måste man
alltså deklarera. I de fall man har fått ett föreläggande att lämna deklaration så är man alltså
skyldig att göra det även om man inte har några
skattepliktiga inkomster.
Den enklaste lösningen är att helt enkelt lämna in en deklaration även om det inte finns
något att deklarera. Oftast så är det inget som
lokalavdelningarna behöver fylla i på inkomstdeklarationen utan det mesta är ”skattefrirörelse”
utan de behöver i princip bara skriva under och
skicka in.

Läs mer här:
Skatteverket Inkomstdeklaration
Skatteverket - Skatteregler för ideella föreningar

Firmatecknare
Val av firmatecknare beslutas ofta på ett konstituerande styrelsemöte eller på ett årsmöte. Föreningsstyrelse beslutar att ge fullmakt för attesträtt
till någon/några att godkänna fakturor och
betala räkningar. Firmatecknare är huvudansvarig i förening. Firmatecknare är de som har rätt
att teckna föreningens firma alltså att företräda
föreningen gentemot bank och myndigheter,
eller att skriva under avtal. Väljs inga firmatecknare tecknas föreningens firma av styrelsens

ledamöter. Firman kan tecknas var för sig eller
tillsammans. Var för sig innebär att firmatecknarna ensamma får vidta rättshandlingar som exemplifieras ovan, tillsammans innebär att båda firmatecknarna måste skriva på när något beslutas.
Föreningsstyrelse kan besluta att ge fullmakt för
attesträtt till någon/några anställda/konsulenter
i föreningen att godkänna fakturor och betala
räkningar, med beloppsbegränsning. Firmatecknare är huvudansvarig i föreningen.
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