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inkomstskatt;

Utkom från trycket
den 4 juni 1999

utfärdad den 4 maj 1999.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 § 5 och 7 mom. lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt2 skall ha följande lydelse.
7 § 5 mom.3 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som uppfyller
i fjärde stycket angivna villkor frikallas från skattskyldighet för inkomst av
näringsverksamhet som inte hänför sig till innehav av fastighet eller till rörelse. Sådana föreningar och registrerade trossamfund är också frikallade
från skattskyldighet för inkomst som hänför sig till innehav av fastighet som
tillhör föreningen eller trossamfundet och som har använts på sätt anges i
3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och för sådan inkomst som
hänför sig till förvaltningsenhet avseende innehav av fastighet eller till särskild förvärvsverksamhet avseende rörelse och som till huvudsaklig del härrör från verksamhet som har naturlig anknytning till föreningens eller det registrerade trossamfundets allmännyttiga ändamål eller av hävd utnyttjats
som finansieringskälla för ideellt arbete. Annan inkomst som hänför sig till
innehav av fastighet, utom inkomst som avses i 7 mom., och till rörelse utgör
således i sin helhet skattepliktig inkomst för föreningen eller det registrerade
trossamfundet.
Inkomst som direkt härrör från föreningens eller det registrerade trossamfundets ideella verksamhet, t.ex. hyror som en samlingslokalägande förening
uppbär på grund av upplåtelse av lokaler för allmännyttigt ändamål, entréavgifter till idrotts- och kulturevenemang o.d., skall anses ha naturlig anknytning till föreningens eller det registrerade trossamfundets ändamål. Detsamma gäller inkomst av verksamhet som utgör ett direkt led i det ideella arbetet, t.ex. om en naturskyddsförening säljer affischer, märken och böcker
för att öka intresset för föreningens verksamhet eller om en handikappförening säljer varor avsedda för handikappade personer. Kravet på naturlig anknytning skall också anses uppfyllt om en förenings eller ett registrerat trossamfunds kommersiella verksamhet har karaktär av service till medlemmarna och andra som deltar i den ideella verksamheten. Detta får exempelvis anses vara fallet om en idrottsförening i mindre skala säljer
förfriskningar eller idrottsartiklar i sina klubblokaler. Inkomst av verksam1
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het, som inte har annat samband med det ideella arbetet än att den skall finansiera detta, skall däremot anses sakna naturlig anknytning till en förenings eller ett registrerat trossamfunds allmännyttiga ändamål.
Till verksamhet som av hävd utnyttjas för att finansiera ideellt arbete räknas anordnande av bingo och andra lotterier, fester, basarer, försäljnings- och
insamlingskampanjer samt sådan biografrörelse som bedrivs av nykterhetsförening eller förening med huvudsakligt ändamål att tillhandahålla allmänna samlingslokaler. Detsamma gäller verksamhet som består i att en
förening eller ett registrerat trossamfund upplåter reklamutrymme på klubbdräkter eller i föreningens samlingslokaler e.d.
Skattebefrielse för en ideell förening eller ett registrerat trossamfund enligt första stycket gäller om föreningen eller trossamfundet
a) har till huvudsakligt syfte att – utan begränsning till viss familjs, vissa
familjers, föreningens eller trossamfundets medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen – främja ändamål som anges i
6 mom. eller andra allmännyttiga ändamål, såsom religiösa, välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga eller därmed jämförliga kulturella
ändamål,
b) i sin verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande tillgodoser
ändamål som anges under a,
c) inte vägrar någon inträde som medlem, om inte med hänsyn till arten
eller omfattningen av föreningens eller trossamfundets verksamhet eller
föreningens eller trossamfundets syfte eller annan orsak särskilda skäl motiverar det, samt
d) bedriver en verksamhet som skäligen svarar mot avkastningen av föreningens eller trossamfundets tillgångar.
Skattemyndigheten kan efter ansökan medge att förening eller registrerat
trossamfund, som avser att anskaffa fastighet eller annan anläggning avsedd
för den ideella verksamheten, skall kunna anses hänförlig under detta moment utan hinder av att föreningen eller trossamfundet inte uppfyller under
fjärde stycket d angivet villkor. Medgivande av detta slag får avse högst fem
beskattningsår i följd och kan förenas med villkor om ställande av säkerhet
e.d. för den inkomst- eller förmögenhetsskatt som enligt sjunde stycket kan
komma att påföras föreningen eller trossamfundet på grund av taxering för
det eller de beskattningsår medgivandet avser. Beslut i anledning av sådan
ansökan får överklagas hos Riksskatteverket. Riksskatteverkets beslut får
inte överklagas.
Medgivande enligt föregående stycke får lämnas även då en förening eller
ett registrerat trossamfund avser att genomföra omfattande byggnads-, reparations- eller anläggningsarbeten på en fastighet som brukas av föreningen
eller trossamfundet.
Har förening eller registrerat trossamfund inte inom föreskriven tid genomfört den investering för vilken medgivande enligt femte eller sjätte
stycket lämnats eller har föreningen eller trossamfundet underlåtit att iaktta
annat i sådant beslut angivet villkor, skall föreningen eller trossamfundet
taxeras för de beskattningsår som medgivandet avsett efter de regler som
skulle ha gällt om något medgivande inte hade lämnats. I fråga om sådan
taxering gäller bestämmelserna i 4 kap. 19–22 §§ taxeringslagen (1990:324)
i tillämpliga delar.

Det förhållandet, att en ekonomisk förening med stöd av 14 § lagen
(1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar
fått bestå som registrerad förening, utgör inte hinder mot att föreningen vid
tillämpning av denna lag behandlas såsom ideell förening.
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7 mom.4 Ägare av sådan fastighet, som avses i 3 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), frikallas från skattskyldighet för inkomst av
fastigheten i den mån ägarens inkomst härrör från sådan användning som gör
att byggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen skall indelas som specialbyggnad, dock ej kommunikationsbyggnad, distributionsbyggnad eller
reningsanläggning.
Ägare av sådan fastighet som avses i 3 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen
frikallas från skattskyldighet för inkomst av fastigheten i den mån ägarens
inkomst härrör från sådan egendom och sådan användning som avses i
nämnda lagrum.
Ägare av sådan fastighet som avses i 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen,
dock ej ideell förening eller registrerat trossamfund som kan hänföras under
5 mom., frikallas från skattskyldighet för inkomst av fastigheten i den mån
den används för ändamål som avses i 3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid
2001 års taxering.
På regeringens vägnar
BOSSE RINGHOLM
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)
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