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Anmälan
Avregistrering* Skatteverket

Anmälan om avregistrering från Skatteverkets register över  
organisationsnummer för ideella föreningar

Föreningens namn Organisationsnummer

Föreningens adress Verksamheten har upphört fr.o.m. år, månad, datum, dag

Postnummer och ortnamn

Firmatecknarens namn Telefon

Kontaktpersonens namn Telefon

Underskrift
NamnförtydligandeUnderskrift

Observera! 
Anmälan ska även innehålla protokoll där det framgår att 
föreningen upphört samt en beskrivning hur föreningens 

tillgångar har fördelats. Äger föreningen fastighet 
kan avregistrering ske efter avyttringen.

Vart ska anmälan skickas? 
Ansökan ska skickas till det skattekontor som handlägger det län där föreningen har sitt säte
  
Stockholms län 
Uppsala län 
Södermanlands län 
Västmanlands län 
  
  
  
  
  
  
  
  
Skickas till 
Skatteverket 
751 87 Uppsala

  
Östergötlands län 
Jönköpings län 
Kronobergs län 
Kalmar län 
Gotlands län 
Blekinge län 
Skåne län 
Västernorrlands län 
Jämtlands län 
Västerbottens län 
Norrbottens län 
  
Skickas till 
Skatteverket 
593 85 Västervik

  
Hallands län 
Västra Götalands län 
Värmlands län 
Örebro län 
Dalarnas län 
Gävleborgs län  
  
  
  
  
  
  
Skickas till 
Skatteverket 
Box 79 
542 21 Mariestad


* Skatteverket
Anmälan om avregistrering från Skatteverkets register över 
organisationsnummer för ideella föreningar
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