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Skicka blanketten till:

Länsstyrelsen i Stockholm
Enheten för stiftelsetillsyn
Box 22067, 104 22 Stockholm

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.

Eller till: stockholm@lansstyrelsen.se

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

1. Uppgifter om stiftelsen
Stiftelsens namn

Organisationsnummer

Kontaktperson (registreras inte i stiftelseregistret)
Förnamn

Efternamn

Telefon

2. Nytt räkenskapsår
Kalenderår

1 maj–30 april

1 juli–30 juni

1 september–31 augusti

Annat, ange vad

3. Följande handlingar ska bifogas anmälan
Styrelseprotokoll, se information nedan
Tillstånd från Skatteverket vid behov , se information nedan

4. Underskrift av styrelseledamot eller behörig företrädare för stiftelsens förvaltare
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Namnteckning

Namnförtydligande

Information
Angående handlingar som ska bifogas (punkt 3)
Av protokollet som ska bifogas anmälan ska det framgå att styrelsen eller
förvaltaren har beslutat om ett nytt räkenskapsår. Om stiftelsens räkenskapsår
framgår av stiftelsens föreskrifter (stadgar) ska styrelsen eller förvaltaren även ta
beslut om den aktuella föreskriften.

Länsstyrelsen Stockholm 2020-10-06

För att ändra stiftelsens räkenskapsår behövs som regel Skatteverkets tillstånd.
Skatteverkets tillstånd behövs inte om omläggningen görs från brutet räkenskapsår
till kalenderår. Skatteverkets tillstånd ska bifogas anmälan.
Bokföringslagen
I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om räkenskapsår för stiftelser. Ett
räkenskapsår ska omfatta tolv kalendermånader, se 3 kap. 1 § bokföringslagen.
När bokföringsskyldigheten inträder eller räkenskapsåret läggs om, får
räkenskapsåret omfatta kortare tid än tolv månader eller utsträckas till att omfatta
högst arton månader. Räkenskapsåret får också kortas av om
bokföringsskyldigheten upphör, se 3 kap. 3 § bokföringslagen.
Räkenskapsåret får läggas om endast om Skatteverket ger tillstånd till det. Tillstånd
behövs inte för omläggning från brutet räkenskapsår till kalenderår, se 3 kap. 6 §
bokföringslagen.
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

