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Ansökan
om organisationsnummer för ideell förening* Skatteverket

Uppgifter om föreningen
Föreningens namn

Räkenskapsår (Ett räkenskapsår är 12 månader. Det börjar den första i en månad och avslutas den sista i en månad, till exempel 1 juni till 31 maj)

Från datum Till datum Vi vill ha ett förlängt första räkenskapsår

Föreningens adress
c/o (Fyll i förnamn och efternamn om föreningens post ska gå till en privatperson)

Gatuadress

Postnummer och ort

Besöksadress (Fyll i om föreningen finns på en annan adress än dit posten ska gå)

Kontaktperson i detta ärende
Namn Telefonnummer

Underskrift
Underskrift av firmatecknare 

Namnförtydligande Personnummer

Skicka med kopior av båda nedanstående dokument med er ansökan 

1 Föreningens stadgar 
I stadgarna ska det stå föreningens namn, föreningens ändamål och hur beslut ska fattas. 

2 Protokoll från mötet då föreningen bildades 
I protokollet ska det stå att föreningen har bildats och att stadgarna har antagits. Det ska 
också stå att ni har valt en styrelse och vilka som ingår i styrelsen. Protokollet ska skrivas
under.

Adress för att skicka in blanketten 
Vart ni ska skicka ansökan beror på vilket län föreningen finns i.

Skatteverket 
751 87 Uppsala

Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Skatteverket 
593 85 Västervik

Blekinge, Gotland, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, 
Västerbotten, Västernorrland, Östergötland

Skatteverket 
541 84 Skövde

Dalarna, Gävleborg, Halland, Värmland, Västra Götaland, Örebro

Det finns mer information om hur ni startar en förening på skatteverket.se/startaforening 

 

Klicka i den här rutan om ni 
ansöker om organisations-
nummer under andra halvan 
av räkenskapsåret.

Första januari till sista december är vanligast och passar bäst för de flesta ideella föreningar.

Kommun där föreningens styrelse finns (föreningens säte)
Även om ni inte har er verksamhet på en fysik plats så måste föreningen ha ett fysiskt säte i en kommun. Ett 
tips är att ha ert säte i den kommun där de flesta av styrelsens medlemmar bor, och/eller där de flesta av 
föreningens medlemmar bor. 

Om er förening inte är 
nystartad ska ni (istället 
för protokollet från när 
föreningen bildades) 
bifoga ert senaste 
årsmötesprotokoll. 

Om er förening inte är nystartad kan det vara bra att ni också 
bifogar ett brev, där ni berättar för Skatteverket att föreningen 
inte är ny och att ni därför inte bifogat protokollet från när 
föreningen bildades utan istället ert senaste 
årsmötesprotokoll.
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http://skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/startaenideellforening.4.70ac421612e2a997f85800028338.html



