
Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd 

Anmälan om att bokförings-
skyldigheten har upphört i stiftelse

Fyll i blanketten via din dator eller skriv ut 
och texta tydligt.  
Underteckna blanketten och skicka in den. 
Mer information finns i slutet av blanketten.

Skicka blanketten till: 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Enheten för stiftelsetillsyn 
Box 22067, 104 22 Stockholm 
 
Eller till: stockholm@lansstyrelsen.se

Postadress 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22067 
104 22 Stockholm

Besöksadress 
Regeringsgatan 66 

Telefon 
010-223 10 00

Fax 
010-223 11 10

E-post och webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Uppgifter om stiftelsen
Stiftelsens namn Organisationsnummer

Kontaktperson
Förnamn Efternamn Telefon (även riktnummer/prefix)

Datum för upphörande:

Tillgångar

Information finns på nästa sida >>

Stiftelsens tillgängar, beräknade enligt 2 kap. 4 § bokföringslagen (1999:1078), har under de tre senaste 
räkenskapsåren understigit en och en halv miljon kronor.

Anledning och datum för upphörande

År Summa År Summa År Summa

Årsredovisning för de tre senaste räkenskapsåren ska inges. Årsredovisningarna ska vara reviderade av stiftelsens revisor.

Datum för upphörande:

Stiftelsens har upphört att bedriva näringsverksamhet.

Stiftelsen har upphört att vara moderstiftelse.

Datum för upphörande:

Intyg från stiftelsens revisor ska inges av vilket det ska framgå när näringsverksamheten har upphört. Anmälan att stiftelsen 
har upphört att bedriva näringsverksamhet innebär att stiftelsen inte längre kommer att vara registrerad som näringsdrivande 
samt att stiftelsens företagsnamn avregistreras i stiftelseregistret.

Intyg från stiftelsens revisor ska inges av vilket det ska framgå när stiftelsen upphörde att vara moderstiftelse.

Om bokföringsskyldigheten för en stiftelse upphör ska detta anmälas till Länsstyrelsen. Mer information finns på sidan 2.

mailto:stockholm@lansstyrelsen.se


Information 

Bokföring 
  
I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om när 
en stiftelse är bokföringsskyldig. 

Årsredovisning ska upprättas av stiftelse som är 
bokföringsskyldig enligt bokföringslagens bestämmelser, 
6 kap. 1 § bokföringslagen.  

En stiftelse är enligt 2 kap. 3 § bokföringslagen 
bokföringsskyldig om värdet av tillgångarna, beräknat 
enligt 4 § överstiger en och en halv miljon kronor, eller om 
stiftelsen: 

l bedriver näringsverksamhet 

l är moderstiftelse 

l är insamlingsstiftelse enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen 
     (1994:1220) 

l är kollektivavtalsstiftelse enligt 11 kap. 3 § 
     stiftelselagen 

l har bildats av eller tillsammans med staten, en 
     kommun eller ett landsting 

l är pensionsstiftelse enligt 9 § lagen (1967:531) om 
     tryggande av pensionsutfästelse m.m. 

l är personalstiftelse enigt 27 § lagen om tryggande av 
     pensionsutfästelse m.m.  

Stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet får 
användas endast till förmån för bestämda fysiska 
personer är inte bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen, 
2 kap. 5 § bokföringslagen.  

 

Bokföringsskyldighetens upphörande 
  
Om bokföringsskyldigheten upphör, ska detta anmälas till 
tillsynsmyndigheten, 3 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220). 

Bokföringsskyldigheten upphör, om tillgångarnas värde 
vid utgången av de tre senaste åren har varit lägre än det 
angivna gränsbeloppet eller om stiftelsen har upphört att 
bedriva näringsverksamhet eller inte längre är 
moderstiftelse.  

Det förhållandet att en stiftelse inte längre är 
bokföringsskyldig för att näringsverksamheten har upphört 
eller att stiftelsen har upphört att vara moderstiftelse 
utesluter inte att stiftelsen kan vara bokföringsskyldig på 
grund av tillgångarnas värde. 

Insamlingsstiftelser, kollektivavtalsstiftelser, stiftelser som 
har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun 
eller ett landsting, pensionsstiftelser och personalstiftelser 
är alltid bokföringsskyldiga. 

 

Övriga upplysningar

Underskrift av styrelseledamot eller behörig företrädare för stiftelsens förvaltare
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) Namnteckning Namnförtydligande
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Anledning och datum för upphörande
Årsredovisning för de tre senaste räkenskapsåren ska inges. Årsredovisningarna ska vara reviderade av stiftelsens revisor.
Datum för upphörande:
Datum för upphörande:
Intyg från stiftelsens revisor ska inges av vilket det ska framgå när näringsverksamheten har upphört. Anmälan att stiftelsen har upphört att bedriva näringsverksamhet innebär att stiftelsen inte längre kommer att vara registrerad som näringsdrivande samt att stiftelsens företagsnamn avregistreras i stiftelseregistret.
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Information 
Bokföring
 
I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om när en stiftelse är bokföringsskyldig.
Årsredovisning ska upprättas av stiftelse som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagens bestämmelser, 6 kap. 1 § bokföringslagen. 
En stiftelse är enligt 2 kap. 3 § bokföringslagen bokföringsskyldig om värdet av tillgångarna, beräknat enligt 4 § överstiger en och en halv miljon kronor, eller om stiftelsen:
l bedriver näringsverksamhet
l är moderstiftelse
l är insamlingsstiftelse enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen     (1994:1220)
l är kollektivavtalsstiftelse enligt 11 kap. 3 §     stiftelselagen
l har bildats av eller tillsammans med staten, en     kommun eller ett landsting
l är pensionsstiftelse enligt 9 § lagen (1967:531) om     tryggande av pensionsutfästelse m.m.
l är personalstiftelse enigt 27 § lagen om tryggande av     pensionsutfästelse m.m. 
Stiftelser vars tillgångar enligt stiftelseförordnandet får användas endast till förmån för bestämda fysiska personer är inte bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen, 2 kap. 5 § bokföringslagen. 
 
Bokföringsskyldighetens upphörande
 
Om bokföringsskyldigheten upphör, ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten, 3 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220). 
Bokföringsskyldigheten upphör, om tillgångarnas värde vid utgången av de tre senaste åren har varit lägre än det angivna gränsbeloppet eller om stiftelsen har upphört att bedriva näringsverksamhet eller inte längre är moderstiftelse. 
Det förhållandet att en stiftelse inte längre är bokföringsskyldig för att näringsverksamheten har upphört eller att stiftelsen har upphört att vara moderstiftelse utesluter inte att stiftelsen kan vara bokföringsskyldig på grund av tillgångarnas värde.
Insamlingsstiftelser, kollektivavtalsstiftelser, stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting, pensionsstiftelser och personalstiftelser är alltid bokföringsskyldiga.
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