
Medlemsmöte
25 november 2010

SiS arbetsgrupper



2

Civilrätt



3

Stiftelselagen - nyheter per den 1 januari 
2010

Registrering för alla stiftelser

Mjuk övergång för äldre stiftelser som inte var 
registreringsskyldiga före 2010

Protokoll ska undertecknas och justeras

Beslut av Kammarkollegiet överklagas till 
förvaltningsrätten i Stockholm
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Stiftelselagen

En stiftelse bildad för mer än 20 år sedan får förbruka 
sina tillgångar om värdet på dessa är lägre än tio 
prisbasbelopp och stiftelsen inte har kunnat främja 
sitt ändamål de senaste fem åren samt saknar 
skulder.

Tillstånd krävs av tillsynsmyndigheten.
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Stiftelselagen

Insamlingsstiftelser bildade efter utgången av år 
2009 ska under en period om tre sammanhängande 
räkenskapsår använda minst tre fjärdedelar av sina 
intäkter för stiftelsens ändamål om det inte finns 
synnerliga skäl

Insamlingsstiftelser bildade före utgången av 2009 
ska endast använda minst tre fjärdelar av sina 
intäkter om det är förenligt med stiftelseförordnandet
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Bokföringslagen

En stiftelse är bokföringsskyldig om värdet på 
tillgångarna vid ingången av ett räkenskapsår 
överstiger en och en halv miljon kronor.

Bokföringsskyldigheten för en stiftelse, som enligt de 
gamla bestämmelserna varit bokföringsskyldig, 
upphör att vara det om värdet på tillgångarna vid 
utgången av det räkenskapsår som påbörjats före 
den 1 januari 2010 är lägre än det nya 
gränsbeloppet.



Skattefrågor
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Fyra pågående Skatteutredningar

Moderniserade skatteregler för ideell sektor, SOU 
2009:65
−Ej längre krav på kvalificerat allmännyttiga ändamål 

utan det ska räcka med allmännyttigt ändamål i mer vid 
mening

Skatteincitament för gåvor
−Hjälpverksamhet bland behövande

−Endast fysiska personer

−Små belopp, max reduktion 1 500 kr per person/år
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Fortsättning skatteutredningar

Mervärdesskatten och den ideella sektion 
− Justera begreppet yrkesmässig verksamhet

Fler blir mervärdesskatteskyldiga
− Sverige ska därför ansöka hos EU om en beloppsgräns

Reformerad beskattning av investeringsfonder
− Beskattning flyttas från fonderna till andelsägarna, dvs 

stiftelserna
− Beskattning av schablonintäkt, IB fondandelar ökat m 

förvärvade fondandelar under året * 0,4 %.
− Intäkten kommer förhoppningsvis att undantas från 

fullföljdskravet
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Intressanta domar

Fullföljdsberäkning vid inrättande av tidsbegränsade 
respektive tidsobegränsade professurer
−RÅ 2010 ref 40

Tillgängligt för utdelning - beräkning av 
fullföljdskravet
−KRJ 2010 2010-04-29 mål.nr. 470-10

Partshabilitet
−KRS 2010-07-09 mål.nr. 2945—2948-07



Redovisning
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Upprättande av årsredovisning (K3)

Bokföringsnämnden
−Utkast

−Regelverk för företag som upprättar årsredovisning

−Remisstiden går ut 29 november

Innehåll
−Uppställningsformer

−Värdering av finansiella instrument

−Uppskjuten skatt
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Samförvaltade stiftelser
FAR RedU 11 (augusti 2010)

Bokföringsskyldigheten ska fullgöras i respektive 
stiftelse
−egen löpande bokföring
−andel av samförvaltningen 

Bokföringsskyldig stiftelse
−avger som huvudregel en årsredovisning som 

revideras

Samförvaltningen
−ska inte avge en årsredovisning
−årssammanställning
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Samförvaltade stiftelser
FAR RedU 11 (augusti 2010)

Årssammanställning för samförvaltningen
−bifogas stiftelsens årsredovisning vid ingivande till 

länsstyrelsen

−kan revideras, men då måste revisorn avge ett yttrande 
som avviker från en vanlig revisionsberättelse

−kan aldrig ersätta stiftelsens årsredovisning
− även om sammanställningen innehåller en förteckning 

över de stiftelser vars förmögenhet inkluderas i 
samförvaltningen



Forskningsfrågor
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Forskningsfrågor

Använd redovisningsmodellen

Besluta utifrån ändamål och stadgar

Skilj på modellen och principen
− fullkostnadsredovisning

− enhetlighet, transparens, jämförbarhet

− full kostnadstäckning




