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Ändamålskravet 

 Allmännyttiga ändamål i mer vid mening, samma 
som för allmännyttiga ideella föreningar 

 

 Exemplifierande uppräkning i lagtexten 
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Ändamålskravet – 4 § 

 Med ett allmännyttigt ändamål avses ett ändamål som främjar: 

− idrott 

− kultur 

− miljövård 

− omsorg om barn och ungdom 

− politisk verksamhet 

− religiös verksamhet 

− sjukvård  

− social hjälpverksamhet 

− Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet 

− utbildning 

− vetenskaplig forskning eller 

− en annan därmed likvärdig verksamhet. 
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Övergångsbestämmelser  

 ”Bestämmelsen om beskattning vid uttag ur 
näringsverksamhet ska inte tillämpas om en stiftelse 
vid ikraftträdandet blir inskränkt skattskyldig till följd 
av det förändrade ändamålskravet” 
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Övergångsproblematik 
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Övergångsbestämmelser 

uttagsbeskattning 

Oinskränkt 
skattskyldig 

Inskränkt 
skattskyldig 

Uttagsbeskattning 
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Oinskränkt 
skattskyldig 

Inskränkt 
skattskyldig  

1 januari 2014 

EJ 
uttagsbeskattning 

Fullföljdskravet 

 Stiftelsen ska under beskattningsåret i skälig omfattning 
använda sina intäkter för ett eller flera allmännyttiga ändamål 

 Skälig omfattning (75-80 % av intäkterna efter avdrag för 
kostnaderna för att förvärva och bibehålla intäkterna)  

 Intäkter – främst löpande kapitalavkastning dvs. räntor och 
utdelningar men även stöd, bidrag, gåvor och arv om det framgår 
av omständigheterna att det ska användas direkt för 
verksamheten 

 Bedömningssätt: 
1. Enskilda året 
2. Flerårsperiod (vanligtvis femårsperiod) 
3. Tillfällig brist  

 

8 



2014-04-04 

5 

Fullföljdskravet forts. 

 Stiftelser väljer ofta att låta föregående års intäkter 
ligga till grund för fullföljdsberäkningen dvs. 2013 års 
intäkter ligger till grund för 2014 års 
fullföljdsberäkning 
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Problem vid kapitaliseringskrav i stadgarna 

Exempel 1 

10 

År 2013 

Räntor och utdelning  +110 

Kapitalförvaltningskostnader   -  10 

Nettointäkter   100 

Skatt   -  22 

Disponibla medel     78 

 

Kapitaliseringskrav 20%                - 16 

 

Kvar att dela ut till         62 = 62 % av nettointäkter/nettoavk. 

allmännyttiga 

ändamål 



2014-04-04 

6 

Problem vid kapitaliseringskrav i stadgarna 

Exempel 2 
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År 2013 

Räntor och utdelning  +110 

Kapitalförvaltningskostnader   -  10 

Nettointäkter   100 

Skatt   -  22 

Disponibla medel     78 

 

Kapitaliseringskrav 10%                 -  8 

 

Kvar att dela ut till       70 = 70 % av nettointäkter/nettoavk. 

allmännyttiga 

ändamål 

 

Problem vid kapitaliseringskrav i stadgarna  

Exempel 3 
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År 2014 

Räntor och utdelning  +110 

Kapitalförvaltningskostnader   -  10 

Nettointäkter   100 

Skatt   -  22 

Disponibla medel   100 

 

Kapitaliseringskrav 20%                - 20 

 

Kvar att dela ut till         80 = 80 % av nettointäkter/nettoavk. 

allmännyttiga 

ändamål   
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Skatteverkets inställning? 
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Tillfällig brist? 

Flerårsbedömning? 

Jämställa med nystartad stiftelse? 

Annan möjlighet? 

Byte av skattestatus 

 

Frågeställning – Hur ska en stiftelse som delar ut 

föregående års avkastning klara fullföljdskravet det första 

året som ”inskränkt skattskyldig”, då avkastningen 

beskattats och stiftelsen har ett kapitaliseringskrav? 

 

 Inga övergångsbestämmelser i denna del 
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 Avdrag medges endast för kostnader för att förvärva och 

bibehålla intäkter (7 kap. 7 §, IL), dvs. ej inkomstskatt.  

 

 Eftersyn inte möjlig 

 Inte ”tillfälligt förhållande” 

 

 Stadigvarande byte till årets avkastning 

 Stiftelsen Vargöns smältverk (RÅ 2001 ref. 65)   

Byte av skattestatus, forts. 
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Periodiseringsfonder – Övergång till 

inskränkt skattskyldighet 

 Krav på återföring 

− Enligt lagtexten 

− När skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör 

− Inträffar detta vid övergång till inskränkt skattskyldighet? 

 Återföringstidpunkt 

− 2013?  

− Kan återföring ske senast det sjätte året efter att avdraget 
gjordes? 

 Hantering i 

− Deklarationen 

− Räkenskaperna 
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Frågeställning – En stiftelse har gjort avdrag för avsättning 

till periodiseringsfond. Hur ska stiftelsen hantera 

periodiseringsfonden vid övergång till inskränkt 

skattskyldighet (med innebörden att stiftelsen då inte 

bedriver någon näringsverksamhet för vilken den är 

skattskyldig)? 

 

 Inga övergångsbestämmelser i denna del 

Byte av skattestatus, forts. 
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 Skatteverket anser att en återföring av 

periodiseringsfonden ska ske med stöd av 30 kap. 8 § p. 3, 

IL. - ”En juridisk person ska återföra sina avdrag … om … 

skattskyldigheten för näringsverksamheten upphör…” 

 

 Skattskyldigheten ska anses ha upphört under det 

beskattningsår som stiftelsen upphör att vara oinskränkt 

skattskyldig, dvs 2013. 

Byte av skattestatus, forts. 
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Mot bakgrund av att en återföring i ett fastställt bokslut innebär att 

återföringen är definitiv - Hur ska stiftelsen agera om den är osäker 

på om den kommer att uppnå inskränkt skattskyldighet? 

 

 

 

 

 Behåll 

periodiseringsfonden i 

räkenskaperna och 

skattemässigt – 

Yrkande i 

inkomstdeklarationen 

Endast upplösning i 

inkomstdeklarationen 

Byte av skattestatus, forts. 
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Allmännytta – vad är det? 

 Svävande innebörd 

 Verksamhet som från allmän synpunkt är värd att stödja 

 Bedömningen kan variera från tid till annan  

 Får inte ha alltför säregen karaktär eller direkt strida mot vad 
som är acceptabelt från allmän synpunkt 

 Finns det någon grundläggande eller universell allmännyttig 
verksamhet? 

 Krävs ideella arbetsinsatser? 

 Hur mycket har den ideella föreningsformen påverkat 
bedömningen av allmännyttan i praxis? 

 Stiftelsers verksamhet tillgodoser oftast utomstående intressen 
medan ideella föreningars verksamhet ofta vänder sig inåt mot 
medlemmarna – hur påverkar det? 
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Begreppet allmännytta i rättspraxis 

 Finns en tämligen omfattande praxis för de ideella föreningarna 

 Begreppet har fått en generös tolkning – MEN går det att av 

domstolarnas motivering att få ledning vad som kännetecknar 

”allmännytta”? 

 Som allmännyttiga anses 

− Opinionsbildning  Skattebetalarnas förening, RÅ 83 1:63 I 

− Hundavel Svenska Pudelklubben, RÅ 83 1:63 IV 

− Sjösport Kvarnvikens Båtsällskap, RÅ 85 1:27 

− Bridge Gävleborgs Bridgeförbund, RÅ 85 1:36 

− Social verksamhet Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, 
 RÅ 1988 ref 20 

− Lokaler Föreningen Gnarpsviljan, RÅ 2012 ref 45 

− Kultur Konstförening RÅ 2002 ref 6 (inklusive 
 konstutlottning) 
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Begreppet allmännytta i rättspraxis 

 Med allmännytta avses exempelvis inte 

− Ekonomiskt gynnande Villaägarna, PRO, RÅ83 1:63 

− Sällskapsdans  Föreningen S Aa 128/80 och 
    Katrineholms Folkliga Dansgille 
    Aa 147/85 (folkdans är OK) 

− Släktforskning  Släktförening RÅ 1986 ref 84
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Tillämpning – direkt och indirekt 

 Avsikten med den nya lagstiftningen är att vidga det 
skattebefriade ändamålet för stiftelser inte inskränka 
för de ideella föreningarna 

 Verksamheten avgörande inte organisationsformen? 

− Kan en stiftelse ge till katalogsubjekt, stat, kommun? 
Skillnad om bidraget ges direkt eller indirekt? 

− En stiftelse kan nu lämna bidrag till en ideell 
organisation med allmännyttigt ändamål. Hur noggrann 
kontroll av mottagaren krävs vid indirekt verksamhet? 

− Kan en stiftelse lämna bidrag till en Non Profit 
Organization eller en Non Governmental Organization, 
NGO, som är registrerad som charity i annat land? 
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Social hjälpverksamhet 
VAD GÄLLER? 

Ekonomiska bidrag till enskilda 

 

INDIVIDUELL EKONOMISK 

PRÖVNING BEHÖVS 

 

Andra bidrag till enskilda 

 

INDIVIDUELL PRÖVNING 

BEHÖVS  

Bidrag till organisationer för 

verkssamhet bland vissa grupper 

 

INDIVIDUELL PRÖVNING AV 

DELTAGARNA BEHÖVS INTE 

Allmännytta 
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Allmännytta, forts. 
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Direkt och indirekt 

Ett allmännyttigt ändamål kan tillgodoses genom  

 

 Egen verksamhet 

 

 Bidrag till  

 - offentliga organisationer (staten, kommuner och landsting)  
 

  

 - stiftelser, ideella föreningar och registrerat trossamfund (och        

       motsvarande utländska rättssubjekt) 

 

 - Inte aktiebolag, även om det är ett ”katalogsubjekt” 

      

 

Allmännytta, forts. 
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 Inget krav på kontroll av hur bidraget har använts men, 

 

 mottagaren måste bedriva en verksamhet, som främjar det 

allmännyttiga ändamål, som stiftelsen vill uppnå (krav på 

prövning, prop. 2013/14:1, s. 290). 

 

 

Allmännytta, forts. 
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Social hjälpverksamhet 

 Det tidigare ändamålet ”hjälpverksamhet bland behövande” får 

en vidare tillämpning 

 

 Det ska finnas ett hjälpbehov.   

 

Allmännytta, forts. 

30 



2014-04-04 

16 

Ekonomisk hjälp och annan social hjälpverksamhet 
 

 
 

Ekonomisk hjälp till enskilda i form av t.ex. 
 

kontanter, betalning av faktura eller mot kvitto, fri eller hyresbillig 

bostad. 
 

                                 Kräver ekonomisk prövning (prop. 2013/14:1, s. 297)  

                    
 

 

 

Allmännytta, forts. 

Skatteverkets ställningstagande 2013-11-20, dnr. 131 407800-

13/111) 

 

”En person kan vara i behov av ekonomisk hjälp trots att kraven 

enligt … schablonberäkningar inte uppfylls. För att kunna ta 

ställning till om det finns ett ekonomiskt hjälpbehov krävs då en 

fullständig utredning om personens ekonomiska situation och 

familjesituation.” 

31 

Annan social hjälpverksamhet  i form av t.ex.  

 

dagverksamhet, gruppverksamhet, hjälp till enskilda på annat sätt 

än ekonomisk 
 

- för flyktingar/asylsökande, hemlösa, fysiskt eller psykiskt 

funktionshindrade, kroniskt sjuka samt andra särskilt utsatta 

grupper eller för andra grupper med ett socialt hjälpbehov. 
 

                    Kräver ingen ekonomisk prövning, men väl en 

                    prövning av hjälpbehovet.                       

Allmännytta, forts. 
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Skatteverkets ställningstaganden 

 Ekonomiskt behövande – schablonmässig 
bedömning 

 Verksamhetskravet 

 Hjälpverksamhet bland behövande genom bidrag till 
annan organisation 

 Allmänna undervisningsverk 

 M.fl. 

33 

Ställningstagandenas fortsatta giltighet 

 Obsoleta? 

 Tillämpliga i vissa delar? 

 Skatteverkets fortsatta hantering 
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Ställningstaganden 

 Behövande i ekonomisk mening – schablonmässig 
bedömning        (2013-11-20, dnr. 131 407800-13/111) 

 

 Hjälpverksamhet bland behövande kan bedrivas genom att 
bidrag lämnas till annan organisation (2005-06-30, dnr. 130 
257436-05/111) 

 

 Verksamhetskravet – bedömningsperiod (2011-04-28, 131 
232901-10/111) 

 

 Verksamhetskravet enligt 7 kap. 5 och 9 §§ IL (2013-05-03, 
31 298420-13/111) 

 

 Allmänt undervisningsverk  
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Regelverket i stort 

 En ändamålsföreskrift som strider mot någon 
tvingande lag är ogiltig 

 Föreskrifterna i stiftelseförordnandet ska följas  

 En tvingande bestämmelse i stiftelselagen gäller 
alltid oavsett vad stiftaren har förordnat 

 Dispositiva bestämmelser i stiftelselagen fyller ut 
förordnandet 

 Stiftelser är skyldiga att följa allmängiltiga lagar (t.ex. 
om beskattning) 
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Ändamålet (civilrätt) 

 Syfte (vad?) 

 Verksamhetsföremål (hur?) 

 Destinatärkrets (vem?) 
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Ändamålet är styrelsens /förvaltarens 

uppgift 

 

 Det är styrelsen eller förvaltaren som svarar för att 
och hur ändamålet främjas 
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Skyddet för ändamålet 

 Ändamålsföreskrifterna är skadeståndsrättsligt 
skyddade 

 Skadeståndsansvaret är individuellt (egen 
förvaltning) 

 Ändamålsföreskrifterna är också straffrättsligt 
skyddade  

 Trolöshet mot huvudman (10 kap. 5 § BrB) 
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Den nya skattelagstiftningen 

 Stiftelser jämställda med ideella föreningar 

 De ändamål som kan föranleda ett skattegynnande 
är exemplifierade 

 Ändamål som t.ex. idrott, kultur och miljövård kan bli 
skattegynnade även i stiftelsernas värld 

 I övrigt ingen förändring för de fyra klassiska 
skattefria ändamålen 

41 

Två klassiska ändamål som har utvidgats 

 Vård och uppfostran av barn har utvidgats till omsorg 
om barn och ungdom 

 Hjälpverksamhet bland behövande har utvidgats till 
social hjälpverksamhet 
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Vad säger civilrätten? 

 Stiftelsen vill utvidga tillämpningen av sitt ändamål 
från vård och fostran av barn resp. hjälpverksamhet 
bland behövande till omsorg om barn och ungdom 
resp. social hjälpverksamhet. Får den göra det? 

 Ändring med stöd av bestämmelserna i 6 kap. SL 
eller 10 § införandelagen - inte möjlig 

 Det krävs tolkning 
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Tolkning 

 Utgå från ordalydelsen 

 Stiftarens individuella och verkliga vilja  

 Ingen påvisbar verklig vilja – ta reda på stiftarens 
individuella och hypotetiska vilja 

 Utfyllnad  - ej tolkning 

 Styrelsen eller förvaltaren tolkar i första hand 

 Besked av tillsynsmyndigheten 

 Allmän domstol 
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Generella slutsatser 

 Om stiftaren ville tillgodose barns basala behov eller 
ekonomiskt behövande får stiftelsen inte ge stöd till 
de nya verksamheter och grupper av destinatärer 
som den nya skattelagstiftningen innefattar – ingen 
utvidgning 

 Om stiftaren i första hand ville uppnå att stiftelsen 
skulle bli skattebefriad – sannolikt att utvidgning kan 
få ske 
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Generella slutsatser - forts 

 Utfyllnad – ej möjligt  
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