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Program
▪ Aktuella frågeställningar på stiftelseområdet
− på agendan hos föreningens arbetsgrupper

▪ Beskattning av stiftelser
− Martin Berglund, docent i finansrätt vid Uppsala

universitet
▪ Kan man lita på en trust?
− Katarina Olsson, professor vid juridiska fakulteten

vid Lunds universitet
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Aktuella frågeställningar på
stiftelseområdet
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Civilrätt
▪ Konsekvenser av coronapandemin
− Minskade utdelningar under 2020
− påverkar för flertalet stiftelser disponibelt belopp 2021

− Styrelsemöte
− digitalt eller fysiskt

− Undertecknande av styrelseprotokoll och

årsredovisningar
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Civilrätt
▪ Stiftelseutredningen
▪ Ändring av föreskrift – synnerliga skäl
− HFD har meddelat prövningstillstånd i två ärenden.

Domstolen avser att pröva om det finns synnerliga
skäl att ändra en stiftelses ändamål, jmf med HFD
2014 ref 7.
− Mål nr 6607-19 – kulturmiljövård

− Mål nr 1342-20 – bostadsstiftelse
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Skatt
▪ Fullföljdskravet och ”tillfällig brist”.
− Skatteverket har vid en nyhetsdag för stiftelser i

januari 2021 bekräftat den syn vi presenterade vid
SiS medlemsmöte hösten 2020
− svårigheter att fullfölja på grund av pandemin kan

vara en situation som stiftelsen inte kan råda över
vilket kan öppna upp för tillämpning av ”tillfällig
brist”
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Skatt
▪ Förhandsbeskedet om gåva av rätt till

utdelning och dess skattekonsekvenser från
juni 2020 är överklagat till Högsta
förvaltningsdomstolen (HFD)
− Inget avgörande ännu
− Skatterättsnämnden konstaterade dock följande:
− Gåvan av rätten till utdelning medför inte att stiftelsen

tillförs någon intäkt som omfattas av fullföljdskravet.
− Utdelning som stiftelsen får är att se som avkastning på

gåvan och utgör intäkt som omfattas av fullföljdskravet
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Redovisning
▪ Undertecknande av årsredovisningen
− Elektronisk signering
− samtliga ledamöter ska underteckna på samma sätt

− Styrelsens undertecknande
− ort behöver inte längre anges då säte anges i

förvaltningsberättelsen
− Bokföringsnämnden
− ”Det datum som ska anges är den dag årsredovisningen avges.

Det är den dag styrelsen behandlar och beslutar
årsredovisningen. Detta gäller både för elektroniska
årsredovisningar och årsredovisningar på papper.”
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Redovisning
▪ Undertecknande av årsredovisningen
− revisorns påteckning
− enligt RevR 700 behöver datum inte anges vid elektronisk
underskrift
− datumet kan lämnas blankt eller uttryckas som ”Min (Vår)
revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min
(vår) elektroniska underskrift.”

▪ Väsentliga händelser under räkenskapsåret
− information i förvaltningsberättelsen om externa faktorer

som påverkat stiftelsens resultat och ekonomiska
ställning
− bl.a. intäkter, kostnader, beviljade anslag/bidrag m.m.
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