
Välkommen

Stiftelsernas skattedag 

Stockholm 
18 mars 2013
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Program
14.00 Inledning

Ändamålen - vård och uppfostran av barn 
- hjälpverksamhet bland behövande

15.10 Kaffepaus

Verksamhetskravet - fastighet/”rörelse”

16.10 Bensträckare

Fullföljdskravet - inkomst av kapital (gåvor, fondrabatter)

Frågestund

17.30 Förfriskningar
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Medverkande

Skatteverket

Anders Klaar Sektionschef, Skattekontoret i Uppsala

Gunnar Högberg Skattehandläggare/Skatteinformatör, Uppsala

SiS skattegrupp

Brita Löfgren Lewin Skattejurist, SEB

Ingmarie Severien Stiftelse- och föreningsjurist, Grant Thornton

Lynda Ondrasek Olofsson Advokat, Setterwalls Advokatbyrå

Peter Gärdin Skattejurist, PwC
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Inledning

Det främsta redskapet i all vår verksamhet är 
det personliga mötet, där relationer byggs 
mellan människor i ömsesidig respekt för 
varandras egenart. Det är dessa möten som 
utgör grunden för förändring.
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Skatteverkets strategi har fem 
huvudbudskap: 

• Vår utgångspunkt är alltid respekt för den enskilde. 

• Vi ser till att det blir rätt från början.

• Vi gör det lätt att göra rätt och svårt att göra fel. 

• Vi utvecklar smarta lösningar i samverkan. 

• Vi är en attraktiv arbetsgivare. 
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Förhindra och
motverka

fusk och brott

Rättelser av
fel

Förebygga, 
förenkla, 

stödja

”Trefältaren”

Mittenlandet ska minska
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Stiftelser hanteras 
på tre orter i landet

VÄSTERVIK
Blekinge
Gotland
Jämtland/Härjedalen 
Skåne
Småland
Norrbotten
Västerbotten
Västernorrland
Östergötland

VÄSTERVIK
Blekinge
Gotland
Jämtland/Härjedalen 
Skåne
Småland
Norrbotten
Västerbotten
Västernorrland
Östergötland

MARIESTAD
Dalarna
Halland
Hälsingland
Gästrikland
Värmland
Västsvenska
Västergötland
Örebro

MARIESTAD
Dalarna
Halland
Hälsingland
Gästrikland
Värmland
Västsvenska
Västergötland
Örebro

UPPSALA
Stockholm
Södermanland 
Uppland 
Västmanland

UPPSALA
Stockholm
Södermanland 
Uppland 
Västmanland

Presenter
Presentation Notes
Linda -  Behandlingen av samtliga föreningars (och stiftelsers) deklarationer kommer i framtiden att handläggas på tre orter i Sverige.

VAD HANDLÄGGS VAR ?
IDEELLA FÖRENINGAR, STIFTELSER OCH SAMFÄLLIGHETER
Mariestad, Uppsala och Västervik
(Mariestad hanterar Västra och Mittregionerna. Uppsala hanterar Stockholm och Mälardalsregionerna. Västervik hanterar Södra, Östra och Norra regionerna.)
EKONOMISKA FÖRENINGAR (INKL. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR)
Västervik
REGISTRERADE TROSSAMFUND
Uppsala
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Skatteverkets syfte med samverkan

• att bidra till att minska ”skattefelet”, 

• att öka förtroendet för Skatteverket,

• att ta del av branschorganisationernas synpunkter och erfarenheter.

Vinster för branschorganisationerna kan innebära

• att medlemmars fullgörandekostnader kan minskas,

• att medlemmarna får ökad medvetenhet om gällande redovisnings- 
och skatteregler.

VIKTIGT att båda parter ska uppleva samverkan som meningsfull
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Vård och uppfostran av 
barn

Vad säger lagtexten?
Bland de kvalificerade ändamålen finns 

 ändamålet att ”främja vård och 
 uppfostran av barn”.

Ändamålet får inte vara begränsat till 
 vissa familjer eller bestämda personer. 

 (Inkomstskattelagen, 7 kap. 4 §.)
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Vård och uppfostran, forts …

Barn
 

–
 

under 18 år (se t.ex. 6 kap. 2 §, 7 kap. 1 §
 

föräldrabalken) 

Vård
 

– kost, logi, rekreation med tillsyn, kontroll 
Uppfostran – andlig eller fysisk
Ej sjukvård

Typexempel på
 

vård och uppfostran
 

–
 

Barnhems‐
 och koloniverksamhet
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Vård och uppfostran, forts …

Vad säger rättspraxis?
Ungdomsgård –

 
Ja

 
(RÅ

 

1975 Aa 407)

Förskole‐/fritidshemsverksamhet –
 

Nej
(RÅ

 

2005 ref. 8)

Nykterhetsverksamhet –
 

Ja
 

(RÅ

 

1979 1:75)

Presenter
Presentation Notes
Anledningen till att jag skrivit RÅ 2005 ref. 8 med grått är att jag tycker den ”sticker ut”. Det är ju i och för sig inte helt enkelt att förstå vad HFD tänkte men det lutar väl åt att man inte hade några synpunkter på själva verksamheten i sig utan att det ”föll” på att det övergripande syftet med verksamheten var/är att bereda föräldrarna möjlighet till arbete. 
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Vård och uppfostran, forts …

Vad säger rättspraxis?
HFD har i ett antal domar underkänt 

 verksamheter som haft en viss –
 dominerande –

 
inriktning.

Idrott –
 

Nej
 

(RÅ

 

1982 1:12)

Politisk inriktning –
 

Nej
 

(RÅ

 

1960 Fi 1504) 

Religiös inriktning –
 

Nej
 

(RÅ

 

1949 Fi 264) 



Inslag av religiös verksamhet

Praxis har blivit mer restriktiv

Inslag av religiös verksamhet

RÅ 1955 fi 1392 KFUM - bibelstudier
RÅ 1956 fi 506 Pro Fide - lön kateketer

KRS 070131 – präst pratar om 
existentiella frågor i skolan 

Kulturell verksamhet
RÅ 1971 fi 629 Alice Tegnérs fond – 
yngre barns sångutbildning

Kulturell verksamhet
KRS 070123 – avancerad gosskör med 
gedigen sångutbildning

Idrottslig verksamhet
RÅ 1955 fi 1392 KFUM - fysisk fostran

Idrottslig verksamhet
KRS 070123 – läger anordnat av 
trossamfund och idrottsförening, syfte 
internationellt utbyte

OK i äldre praxis Ej OK i nyare praxis
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Hur resonerar Skatteverket i dessa fall?

Verksamhet för 
funktionshindrade barn

Verksamhet för att integrera 
invandrarungdomar

Verksamhet för 
överviktiga barn

• Idrott (mår bra av att röra på sig)
• Sjukvård (läkare ofta inkopplade)
• Föräldrarna är ofta mycket delaktiga

• Idrott (mår bra av exempelvis ridning)
• Kultur (sång, rytm och musik utvecklar)
• Föräldrar (ledsagare eller liknande)

• Idrott (förenar att spela i lag)
• Religion (människosyn)
• Kultur (förenar att spela och sjunga ihop)

?

?

?
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Hjälpverksamhet bland 
behövande

Vad säger lagtexten?
Bland de kvalificerade ändamålen finns 

 ändamålet att  

”bedriva hjälpverksamhet bland behövande”.

Ändamålet får inte vara begränsat till vissa 
 familjer eller bestämda personer. 

 (Inkomstskattelagen, 7 kap. 4 §.)
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Behövande, forts …

Vad säger rättspraxis?
Behövande i förhållande till de trygghets‐

 
och 

 standardkrav som vid olika tidpunkter är 
 gällande i samhället; ekonomiskt behövande   

 (RÅ

 

1981 1:28). 

Stiftelsen inte inskränkt skattskyldig då
 ”sökandenas ekonomiska villkor inte har någon 

 mer framträdande betydelse vid antagningen av 
 nya hyresgäster”

 
(RÅ

 

2004 not. 137). 
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Behövande, forts …

Vad säger rättspraxis?
En individuell prövning av hjälpbehovet hos 

 mottagarna måste göras vid individuellt stöd   
 (RÅ

 

1971 Fi 1423; RÅ

 

1981 1:28). 

Indirekt
 

–
 

Till en ideell, dvs. icke‐kommersiell 
 organisation, men även då

 
måste 

 bidragsgivaren tillse att den har ett underlag 
 som visar att det kvalificerade ändamålet 

 fullföljs även i den indirekta delen (Skatteverket 
 ställningstagande 2005‐06‐30, dnr. 130 257436‐05/111). 
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Behövande, forts …

Vad säger förarbetena?

Innebörden av begreppet behövande har 
 inte berörts i förarbetena.



Hur ska styrelsen tänka?

Hur ser SKV på en beräkning 
av normbelopp, relativt hög 
inkomst men behov finns?

Nödvändig kostnad – vem 
avgör SKV eller individen?

Finns det ett schabloniserat 
sätt att bedöma vem som är 
behövande? 

• Taxerad inkomst/förmögenhet
• Gift/sambo
• Barn
• Prövningstidpunkt
• Ju mer kontroll ju högre kostnader

• Under norm
• På norm
• Litet överskott (låg taxerad inkomst)

• Cykel till barn till missbrukande föräldrar
• Tvättmaskin till ensamstående flerbarns-

mamma
• Om konstaterat behövande – varför 

pröva om nödvändig kostnad?

?

?

?
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vård av friska, rika barn och 
behandlingsresa för sjuka barn

Skattefritt för stödjande stiftelse?

vård av sjuka barn (sjukvård ej 
kvalificerat)

vanlig rullstol rullstol för idrottsutövande

ungdomsgård förskoleverksamhet

forskning om konstnärs 
konstnärskap

stödja levande konstnärs 
konstnärskap

köpa in vapen till försvaret

föräldraförening mot droger

OK EJ OK

köpa in tavlor till ett museum

nykterhetsverksamhet

21



Kaffepaus
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Verksamhetskravet

Vad säger lagtexten?
”Stiftelsen ska i den verksamhet som 

 bedrivs uteslutande eller så
 

gott som 
 uteslutande tillgodose sådant 

 ändamål som anges i 4 §.”
 (Inkomstskattelagen, 7 kap. 5 §.)
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Verksamhetskravet, forts 
…

Vad säger rättspraxis?
Frågan om verksamhetskravet har 

 aldrig – uttalat – blivit prövat 
 självständigt av Högsta 

 förvaltningsdomstolen.
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Verksamhetskravet, forts 
…

Vad säger förarbetena?
Om ‐

 
…

 
uteslutande eller så

 
gott som uteslutande …

90–95 % (SOU 1939:47, s. 61; prop. 1942:134, s. 50       SOU 2009:65, 
s. 129), (prop. 1999/2000:2, del 1, s. 504).
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Verksamhetskravet, forts 
…

Vad säger förarbetena?
Om –

 
tidsperioden

”Vid bedömningen bör man enligt 
 förarbetena ta hänsyn inte bara till 
 verksamheten under  beskattningsåret utan 

 också
 

till förhållandena under tidigare år 
 (SOU 1939:47 s. 61‐62). I praktiken torde 
 man också

 
i viss utsträckning tillåta s.k. 

 eftersyn.”
 

(SOU 1995:63 s. 98     SOU 2009:65  s.129)
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Verksamhetskravet, forts 
…

Vad säger förarbetena?
Om –

 
tidsperioden

Skatteverket har tydliggjort sin uppfattning i 
 frågan om tidsperioden i ett ställningstagande

2011‐04‐28 (dnr. 131 233901‐10/111). 

Fördelsregel

Presenter
Presentation Notes
Med fördelsregel menar jag att om stiftelsen det aktuella beskattningsåret uppfyller verksamhetskravet kan inte ”regeln” användas till stiftelsens nackdel.
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Verksamhetskravet, forts 
…

Vad säger förarbetena?
Om ‐

 
… i den verksamhet som bedrivs …

Det är ändamålet, sådant detsamma 
 visar sig i den bedrivna verksamheten, 

 som bör vara avgörande för frågan om 
 skattefrihet ska medges eller inte. 

(Syftet med verksamhetskravet ‐

 

SOU 1939:47 s. 54                             

 SOU 2009:65 s. 128) 
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Verksamhetskravet, forts 
…

Vad säger förarbetena?
Om ‐

 
… i den verksamhet som bedrivs …

”…
 

med verksamhet avses endast verksamhet 
 för att främja ändamål …

 
verksamhet som 

 bedrivs för att finansiera den utåtriktade 
 verksamheten …är inte verksamhet som ingår i 

 bedömningen av verksamhetskravet.”
 (SOU 2009:65 s. 129f.) 
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Verksamhetskravet, forts 
…

Vad säger förarbetena?
Om ‐

 
… i den verksamhet som bedrivs …

Verksamhet som enbart syftar till att finansiera den 
 ändamålsenliga verksamheten ska således inte med‐
 räknas vid bedömning av verksamhetskravet. Ex.

 Kapitalförvaltning
 Kan även gälla fastighetsförvaltning eller rörelse

Då

 

skattepliktig Alltid skattepliktig

 Ej kapitalanskaffning, bara kapitalanvändning
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Vilka kostnader ska ingå i beräkningen av 
verksamhetskravet?

• Stiftelse som bedriver bidragsverksamhet

• Stiftelse som äger en ”icke kommersiell” fastighet 

• Stiftelse som äger en kommersiell fastighet

• Stiftelse som bedriver en ”icke kommersiell” 
rörelseverksamhet

• Stiftelse som bedriver en kommersiell rörelseverksamhet
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Stiftelse som bedriver bidragsverksamhet

Kostnader

• Bidrag som främjar allmännyttiga ändamål

• Bidrag som främjar icke allmännyttiga ändamål

• Kapitalförvaltningskostnader

• Kostnader för att välja ut bidragsmottagare som främjar 
allmännyttiga ändamål

• Kostnader för att välja ut bidragsmottagare som främjar 
icke allmännyttiga ändamål



33

Stiftelse som äger en ”icke kommersiell” 
fastighet

Kostnader

• Värme och vatten

• Ombyggnad av fastigheten (årets faktiska kostnad)

• Avskrivningar

• Inköp av fastighet

• Fastighetskostnader som finansieras med stiftelsens 
kapitalavkastning
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Stiftelse som äger en kommersiell fastighet

Kostnader

• Värme och vatten

• Ombyggnad av fastigheten (årets faktiska kostnad)

• Avskrivningar 

• Inköp av fastighet

• Fastighetskostnader som finansieras med stiftelsens 
kapitalavkastning
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Stiftelse som bedriver ”icke kommersiell” 
rörelseverksamhet

Kostnader

• Inköp av varor

• Lönekostnader

• Inköp av inventarier till rörelsen

• Avskrivningar

• Rörelsekostnader som finansieras med stiftelsens 
kapitalavkastning
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Stiftelse som bedriver kommersiell 
rörelseverksamhet

Kostnader

• Inköp av varor

• Lönekostnader

• Inköp av inventarier till rörelsen

• Avskrivningar

• Rörelsekostnader som finansieras med stiftelsens 
kapitalavkastning
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• Är nedlagda kostnader den enda bedömnings- 
grunden vid bedömningen av om verksamhets- 
kravet är uppfyllt?
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Paus
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Fullföljdskravet

Vad säger lagtexten?
”Stiftelsen ska, sett över en period av flera år, 

 bedriva en verksamhet som skäligen mot‐
 svarar avkastningen av stiftelsens tillgångar.

Vid beräkningen av avkastningen av stiftelsens 
 tillgångar ska schablonintäkt enligt 42 kap. 43 §
 inte ingå.”

 
(Inkomstskattelagen, 7 kap. 6 §.)
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Fullföljdskravet, forts …

Vad säger rättspraxis?
Om –

 
…

 
skäligen motsvarar …

75‐80 %. (RÅ
 

2001 ref. 17; RÅ

 

2001 ref. 65.)
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Fullföljdskravet, forts …

Vad säger rättspraxis?
Om –

 
…

 
avkastningen av stiftelsens tillgångar …

• Löpande kapitalavkastning (ränteintäkter, ut‐
 delningar och annan löpande kapitalavkastning), 

 ej kapitalvinster.
 

(RÅ

 

2001 ref. 17.)

• Avdrag för kapitalförvaltningskostnader. 
 (RÅ

 

2001 ref. 17, RÅ

 

2001 ref. 65.)

• Ej avkastning från verksamhet som oberoende 
 av resultatet av fullföljdsberäkningen är 

 skattepliktig.
 

(RÅ

 

1971 ref. 53.)
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Fullföljdskravet, forts …

Vad säger rättspraxis?
Om – … sett över en period av flera år …

Beskattnings‐

 
året

RÅ

 

2001 ref. 17. RÅ

 

1980 1:15. 

Fördelsregel.

Presenter
Presentation Notes
Med fördelsregel menar jag att om stiftelsen det aktuella beskattningsåret uppfyller fullföljdskravet kan i normalfallet inte ”regeln” användas till stiftelsens nackdel (dock RÅ 1974 A 37).
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Fullföljdskravet  forts …

Vad säger förarbetena?

Rättspraxis har i allt väsentligt tolkat 
 innebörden av fullföljdsregeln.
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Särskilda frågeställningar

• Bidrag och gåvor

• Fondrabatter

• Erhållen rätt till utdelning

• Byte av skattestatus, retroaktiv läkning

44
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Bidrag och gåvor

• Ska bidrag och gåvor ingå i nettoavkastningen 
vid fullföljdsberäkningen? 

• Och i så fall under vilka förutsättningar?

45
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Fullföljdskravet  forts …

Speciella situationer
Bidrag och gåvor till en avkastningsstiftelse

Inkomster som i sig inte är skattepliktiga och inte heller 

 omfattas av begreppet

 
avkastning, men är avsedda att 

 användas för att täcka kostnader i den ideella 

 verksamheten ska beaktas vid fullföljdsberäkningen. 

 (Prop. 1976/77:135 s. 81.)  

Enligt SKV ska därför gåvor och bidrag som erhålls i 

 avsikt att användas löpande för främjandet av 

 stiftelsens ändamål beaktas vid fullföljdsberäkningen.
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Fullföljdskravet  forts …

Speciella situationer
Gåvor till en avkastningsstiftelse



Fondrabatter

• Ska rabatt på fondförvaltningsavgifter i form av 
nya fondandelar ingå i nettoavkastningen vid 
fullföljdsberäkningen?

48
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Fullföljdskravet  forts …

Speciella situationer
Rabatt på

 
fondförvaltningsavgiften i form av nya 

 fondandelar som en följd av ett individuellt avtal mellan 

 stiftelsen och fondbolaget.

Har av HFD (RÅ
 

2009 not. 91) ansetts utgöra 
 löpande kapitalavkastning (42 kap. 1 §).

Mot bakgrund av tidigare praxis ska därför värdet 
 av erhållna fondandelar tas upp som avkastning vid 

 fullföljdsberäkningen.



Erhållen rätt till utdelning

• Ska erhållen rätt till utdelning ingå i 
nettoavkastningen vid fullföljdsberäkningen?

50
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Fullföljdskravet  forts …

Speciella situationer

Utdelning med anledning av erhållen utdelningsrätt.

 Gåva och utdelning


 
Värdet och den faktiska intäkten utgörs av 

 utdelningen
 Utdelning är löpande avkastning (42 kap. 1 §) 
 Utdelningen ska därför ingå

 
i fullföljdsberäkningen



Byte av skattestatus

• Att byta skattestatus kan var ett moment 22, dvs 
skatt på 22 % och kapitaliseringskrav i stadgar på 
20 % och därtill ev uttagsbeskattning, gör bytet 
omöjligt om inte hänsyn tas till tillgängliga medel, 
Kammarrätten i Jönköping mål nr 470-10. Hur ser 
SKV på detta?

• Måste stiftelsen uppfylla fullföljdskravet under fem 
år innan den återigen kan bli inskränkt 
skattskyldig?

52
52
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Frågestund

• Handläggning hos Skatteverket

• Näringsbetingade aktier

• Schabloniserad kapitalförvaltningskostnad
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Förfriskningar

Tack för visat intresse
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