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Anmälan om registrering 
av stiftelse 

Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registre-
ringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte 
i eller, om sätesort inte är bestämd, vars  
förvaltning huvudsakligen utövas i Skåne, 
Blekinge eller Kronobergs län. 

Stiftelser ska registreras 
Alla stiftelser ska vara registrerade i det 
stiftelseregister som förs av länsstyrelserna.  
Enda undantaget gäller stiftelser vilkas till-
gångar enligt stiftelseförordnandet bara får 
användas till förmån för bestämda fysiska 
personer.  

Anmälan om registrering i stiftelseregistret  
ska göras senast sex månader efter det att 
stiftelsen bildats. Det är styrelsen eller för-
valtaren som ska göra anmälan. Om stiftelsen 
ska utöva näringsverksamhet måste den 
anmälas för registrering innan närings-
verksamheten startar.  

En stiftelses förvaltare eller styrelseledamot får 
inte vara försatt i konkurs. Styrelseledamot får 
inte heller vara underårig eller ha förvaltare. 

Avgifter tas ut 
Stiftelser som är registrerade i stiftelseregistret 
ska varje år betala en registerhållningsavgift till 
länsstyrelsen. Avgiften är 600 kr för stiftelser 
som utövar näringsverksamhet och för 
pensions- eller personalstiftelser. Vanliga, 
allmänna stiftelser ska betala 425 kr i register-
hållningsavgift om de är bokföringsskyldiga 
(tillgångarna överstiger 1,5 miljoner kr). 
Understiger tillgångarna i en vanlig, allmän 
stiftelse 1,5 miljoner kr är stiftelsen inte 
bokföringsskyldig. Registerhållningsavgiften blir 
då 200 kr. 

Stiftelser som är skyldiga att upprätta års- 
redovisning ska dessutom betala en årlig 
tillsynsavgift. Tillsynsavgiften är 600 kronor  
för stiftelser som utövar näringsverksamhet  
och för pensions- och personalstiftelser.  
För övriga årsredovisningsskyldiga stiftelser är 
tillsynsavgiften 425 kr. Stiftelser som inte är 
skyldiga att upprätta årsredovisning betalar 
ingen tillsynsavgift. 

Registerhållnings- och tillsynsavgift betalas i 
efterskott senast sex månader efter stiftelsens 
räkenskapsårs slut. Länsstyrelsen skickar faktura 
på avgifterna till stiftelsen. 

Information 
Mer information om stiftelser och stiftelse-
bildning finns på Länsstyrelsens hemsida, 
www.lansstyrelsen.se/skane   

Det går också bra att ringa till Länsstyrelsen, 
Förvaltningsjuridiska enheten, 010-224-10 00 
eller mejla frågor till skane@lansstyrelsen.se   

Instruktioner 
Länsstyrelsen registrerar en stiftelse först när en 
komplett anmälan med fullständiga uppgifter 
och nödvändiga bilagor getts in.  
När stiftelsen registrerats skickar Länsstyrelsen 
ett registreringsbevis till stiftelsen. Samtidigt 
skickar Länsstyrelsen en begäran om tilldelning 
av organisations-nummer till Skatteverket.  

I anmälan ska ni ange styrelsens ordförande 
och styrelseledamöter om stiftelsen har egen 
styrelse. Förvaltas stiftelsen av en juridisk 
person, t.ex. en idrottsförening, ska denna 
anges. 

http://www.lansstyrelsen.se/skane
mailto:skane@lansstyrelsen.se


Firma ska anges om stiftelsen är närings-
drivande. Ange det namn stiftelsen kommer 
att använda i sin näringsverksamhet. 

En stiftelse ska alltid ha minst en revisor.  
Är stiftelsen bokföringsskyldig ska revisorn  
vara auktoriserad eller godkänd av Revisors-
nämnden. Om revisorn är ett registrerat 
revisionsbolag, ska anges vem som är 
huvudansvarig för revisionen och bolagets 
organisationsnummer. 

Om firmatecknare är utsedd ska det anges. 

Registreringsanmälan ska undertecknas av 
styrelsen eller förvaltaren eller av särskilt  
utsedd firmatecknare. 

Nödvändiga bilagor 
Till anmälan ska följande handlingar bifogas: 
 stiftelseförordnandet (t.ex. testamente,

gåvobrev, protokoll)
 eventuella stadgar
 uppgift om stiftelsens tillgångar
 protokoll som visar vem eller vilka som

tecknar stiftelsens firma. Inskränkning i
firmateckningsrätten registreras inte.
Om någon har begränsad firmatecknings-
rätt ska detta styrkas genom protokoll hos
post, bank etc.

 en av revisorn undertecknad bekräftelse på
att hen åtagit sig uppdraget att vara revisor

 kopia av pass eller annan identitets-
handling om styrelseledamot, suppleant,
firmatecknare/företrädare inte är
folkbokförd i Sverige.

Värdet på stiftelsens tillgångar ska bestäm- 
mas till marknadsvärdet, det vill säga vad en 
försäljning av tillgångarna skulle ge under 
normala förhållanden. Fastigheter och 
byggnader som är lös egendom tas upp till 
taxeringsvärde om sådant finns. 

Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen Skåne 
Förvaltningsavdelningen 
291 86 Kristianstad 

Information om  
personuppgiftslagen 
Länsstyrelsen i Skåne län registrerar och  
behandlar de personuppgifter som du  
lämnar till oss för att vi ska kunna hantera  
din ansökan på ett smidigt sätt och fullgöra  
våra arbetsuppgifter. Vi behandlar person-
uppgifterna enligt bestämmelserna i person-
uppgiftslagen (1998:204). Syftet med lagen är  
att skydda människor mot att deras personliga 
integritet kränks genom felaktig behandling av 
personuppgifter. Du har rätt att efter skriftlig 
ansökan få besked om hur dina personuppgifter 
behandlats. Upptäcker du felaktigheter är vi 
skyldiga att på din begäran rätta uppgifterna.  
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Anmälan om registrering 
av stiftelse 

Länsstyrelsen Skåne  
Förvaltningsavdelningen 
291 86 Kristianstad 

Stiftelse 
Namn Organisationsnummer 

 Utdelningsadress  Postnummer  Ort 

 Telefon (inklusive riktnummer)  Fax (inklusive riktnummer)  Säte 

 Kontaktperson  Telefon (inklusive riktnummer) 

Firma 
Ange företagsnamnet (firman) för näringsverksamheten 

Ange vilken typ av näringsverksamheten som ska bedrivas 

Ordförande vid egen förvaltning 
Namn Personnummer Telefon dagtid 

Bostadsadress Postnummer ort 

Övriga ledamöter vid egen förvaltning 
 Namn  Personnummer 

 Bostadsadress  Postnummer  Ort 

 Funktion  Telefon dagtid 

 Namn  Personnummer 

 Bostadsadress  Postnummer  Ort 

 Funktion  Telefon dagtid 



Övriga ledamöter vid egen förvaltning 
 Namn  Personnummer 

 Bostadsadress  Postnummer  Ort 

 Funktion  Telefon dagtid 

 Namn  Personnummer 

 Bostadsadress  Postnummer  Ort 

 Funktion  Telefon dagtid 

Namn  Personnummer 

 Bostadsadress  Postnummer  Ort 

 Funktion  Telefon dagtid 

 Namn  Personnummer 

 Bostadsadress  Postnummer  Ort 

 Funktion  Telefon dagtid 

Namn  Personnummer 

 Bostadsadress  Postnummer  Ort 

 Funktion  Telefon dagtid 

 Namn  Personnummer 

 Bostadsadress  Postnummer  Ort 

 Funktion  Telefon dagtid 

Namn  Personnummer 

 Bostadsadress  Postnummer  Ort 

 Funktion  Telefon dagtid 

 Namn  Personnummer 

 Bostadsadress  Postnummer  Ort 

 Funktion  Telefon dagtid 



  Suppleanter vid egen förvaltning 
Namn Personnummer Telefon  dagtid 

Bostadsdress Postnummer Ort 

Namn Personnummer Telefon  dagtid 

Bostadsdress Postnummer Ort 

Namn Personnummer Telefon  dagtid 

Bostadsdress Postnummer Ort 

Namn Personnummer Telefon  dagtid 

Bostadsdress Postnummer Ort 

Namn Personnummer Telefon  dagtid 

Bostadsdress Postnummer Ort 

Namn Personnummer Telefon  dagtid 

Bostadsdress Postnummer Ort 

Förvaltare vid anknuten förvaltning 
Namn Organisationsnummer 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

Telefon (inklusive riktnummer) Fax (inklusive riktnummer) Säte 

Revisorer 
Namn 

Adress Postnummer Ort 

Auktoriserad eller godkänd revisor Personnummer Telefon 

Namn 

Adress Postnummer Ort 

Auktoriserad eller godkänd revisor Personnummer Telefon 

 Ansvarigt revisionsbolag 
Namn Organisationsnummer 

Huvudansvarig revisg 



Namnunderskrift Namnunderskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Namnunderskrift Namnunderskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Namnunderskrift Namnunderskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Namnunderskrift Namnunderskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Namnunderskrift Namnunderskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

  Firmatecknare 
Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

Ange om de tecknar i förening eller var för sig 

Tillgångar och räkenskapsår 
Ange värdet av stiftelsens tillgångar enligt 3 kap 3 § stiftelselagen    Ange räkenskapsår 

Övriga upplysningar 

Underskrifter av stiftelsens styrelse, förvaltare eller firmatecknare 
Var och en försäkrar att han eller hon varken är försatt i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kapitlet 7 § 
föräldrabalken 

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelen.se\dataskydd
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