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Remissvar på En översyn av årsredovisningslagarna 
(SOU2015:8)  
 
Riksidrottsförbundet (RF), som är en paraplyorganisation för hela den svenska 
idrottsrörelsen, har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag. 
 
Inledning 

 
Idrottsrörelsen omfattar över tre miljoner medlemmar och cirka 20 000 lokala 
idrottsföreningar som är samlade i 71 specialidrottsförbund (SF) som också är 
medlemsförbund i RF. 
 
Vi har valt att enbart lämna synpunkter på avsnitt 9 Vissa 
bokföringsfrågor 
 
Sammanfattning 
 
Vi finner att förslaget att ett undantag för en ideell förening vars 
näringsverksamhet understiger fyra prisbasbelopp kommer leda till svårigheter 
med föreningarnas bokföring. 

  
 Då det i de flesta fall finns reglerat i föreningens egna stadgar att man skall ha  
 bokföring för att dels redovisa på sitt årsmöte men också kunna lämna uppgift  
 till Skatteverket till den särskilda uppgiften. 
 

Vi finner att det skulle vara mer aktuellt att man som liten ideell förening (som 
då har en näringsverksamhet under fyra prisbasbelopp) inte behöver följa alla 
deltaljregler som återfinns i Bokföringslagen (1999:1078).  
 
Här finns möjlighet att låta Bokföringsnämnden införa detta i det regelverk som 
idag finns för ideella föreningar vars nettoomsättning understiger 3 miljoner. 
Regelverket (BFNAR 2010:1) innehåller vissa förenklingsregler. Här 
skulle man kunna införa ytterligare förenklingar för ideella föreningar som då 
har en näringsverksamhet som undanstiger 4 prisbasbelopp. 
 
Anledning till detta är att man anger det när man avser föreningens 
näringsverksamhet ”normalt uppgår till fyra prisbasbelopp”. Det är inte ovanligt 
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att verksamheten kan variera mellan åren beroende på vilka verksamheter som 
genomförs i föreningen. Vissa år genomförs större arrangemang andra år 
mindre/färre arrangemang. I detta läge skulle ju bokföringsplikten enligt 
Bokföringslagen vara olika mellan åren. 
 
De som är kassörer i våra medlemsföreningar är detta i flesta fall helt ideellt och 
saknar fullständig ekonomisk utbildning. 
 
Vi som riksorganisation ser ju att det är enklare att kunna erbjuda utbildningar 
till våra medlemsföreningar oavsett hur stor eller liten näringsverksamheten är. 
 
Från årsskiftet kommer alla våra medlemsföreningar få tillgång till ett 
bokföringsprogram i vårt administrativa system inom idrotten. 
 
Vi har sedan Bokföringslagen (1999:1078) framtagit en egen Idrottens 
BAS kontoplan som hela tiden uppdateras. 

 
 
Synpunkter på förslaget 
 
9.1.2 När bedriver en ideell förening näringsverksamhet 
 
Sedan bokföringslagen (1999:1078) har frågan om vad som avses utgöra 
näringsverksamhet ställts. Det har visat sig svårt för många förtroendevald 
kassörer att avgöra vad som är näringsverksamhet. 
 
Begreppet näringsverksamhet är inte klart definierat i bokföringslagen. Här har 
man fått tolka begreppet med stöd av den rapport som Bokföringsnämnden tog 
fram i samband med att bokföringslagen (1999:1078) tillkom. Denna rapport 
finns med som bilaga 2 till betänkandet. 
 
9.1.3 Beskattning av ideella föreningar 
 
Det finns inga förslag om ändringar av skattelagstiftningen för ideella föreningar 
således skall föreningar framledes även lämna inkomstdeklaration 3 Särskild 
uppgift, här skall uppgifter från bokföringen lämnas. 
 
Visserligen kan en ideell förening få befrielse från att lämna särskild uppgift 
dock kan detta inte ges om föreningen har anställd personal för viken man skall 
erlägga särskild löneskatt. 
 
Detta är inte ovanligt att en liten förening har anställda som finansieras genom 
någon form av arbetsmarknadsstöd och även om näringsverksamheten är 
blygsam skall särskild uppgift lämnas. 
 
De uppgifter som skall lämnas i den särskilda uppgiften utgörs av samtliga 
intäkter som finns i föreningen såväl näringsverksamhet som det som inte 
betecknas som näringsverksamhet. 
 
9.1.6 Nyttan av en lagstadgad bokföringsskyldighet för ideella föreningar 
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I de flesta av våra medlemsföreningar stadgas att man skall till årsmötet 
redovisa ett förenklat årsbokslut eller årsbokslut. 
 
Det finns ett intresse från medlemmar att veta hur de allmänna medel och övriga 
inkomster hanterats. 
 
Vidare kan bidragsgivare som lämnar bidrag också vilja få redovisning för hur 
bidraget använts, detta när det gäller villkorade bidrag, som exempel är 
Allmänna Arvsfonden men även bidrag från EU vilka ofta kräver utskrifter från 
bokföringen. 
 
En mindre ideell förening som har låg näringsverksamhet kan ha en stor 
omfattande ekonomi finansierad av bidragsmedel. 
 
Det finns ju inte möjlighet att ha olika bokföringar i en förening. 
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Ekonomichef 
Sveriges Riksidrottsförbund 
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