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

Begäran om avregistrering  
av 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 Telefonnummer (dagtid)

När en stiftelse har upplösts ska detta anmälas till Länsstyrelsen för avregistrering av stiftelsen ur stiftelseregistret. Anmälan ska göras 
av behörig företrädare för stiftelsen. Till anmälan om avregistrering ska ett beslutsprotokoll bifogas som visar att man beslutat att 
upplösa stiftelsen. En reviderad slutredovisning för stiftelsen ska bifogas. För att stiftelsen ska kunna avregistreras måste det framgå 
av slutredovisningen att stiftelsen saknar såväl tillgångar som skulder. Mer information finns på sidan 2.

Upphörande

Datum för beslut om upphörande:

Datum för räkenskapernas avslut:

Bilagor, bifoga följande handlingar till anmälan. En komplett anmälan handläggs snabbare.

Reviderad slutredovisning av vilket framgår att stiftelsen saknar tillgångar och skulder

Beslutsprotokoll av vilket framgår att man beslutat att upplösa stiftelsen

Övriga upplysningar

Tillgångar: Skulder:

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

Information finns på nästa sida >>

Postnummer Ortnamn Telefonnummer (dagtid)

C/o Adress (gata eller box)

mailto:stockholm@lansstyrelsen.se


Information 

Bokföringsskyldiga stiftelser 
  
Stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt 
bokföringslagen (1999:1078) ska avsluta sina 
räkenskaper med en årsredovisning. 
  
Slutredovisningen ska vara undertecknad av 
samtliga styrelseledamöter i stiftelsen eller 
stiftelsens förvaltare.  
  
Slutredovisningen ska vara reviderad av stiftelsens 
revisor. 
  
Det ska framgå av slutredovisningen att stiftelsen 
saknar såväl tillgångar som skulder.  
 

Ej bokföringsskyldiga stiftelser 
  
En stiftelse som inte är bokföringsskyldig ska enligt 
3 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) fortlöpande 
föra räkenskaper över belopp som har inbetalats till 
eller utbetalats av stiftelsen.  

Räkenskaperna ska avslutas med en 
sammanställning för varje räkenskapsår 
(årsbokslut).  

Av sammanställningen ska framgå tillgångar och 
skulder vid räkenskapsårets början och slut samt 
inkomster och utgifter under räkenskapsåret.  

I sammanställningen ska även anges värdet av 
stiftelsens tillgångar vid räkenskapsårets slut. 

Sammanställningen ska vara reviderad av 
stiftelsens revisor.  

Det ska framgå av slutredovisningen att stiftelsen 
saknar såväl tillgångar som skulder.  
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Bokföringsskyldiga stiftelser
 
Stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen (1999:1078) ska avsluta sina räkenskaper med en årsredovisning.
 
Slutredovisningen ska vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter i stiftelsen eller stiftelsens förvaltare. 
 
Slutredovisningen ska vara reviderad av stiftelsens revisor.
 
Det ska framgå av slutredovisningen att stiftelsen saknar såväl tillgångar som skulder. 
 
Ej bokföringsskyldiga stiftelser
 
En stiftelse som inte är bokföringsskyldig ska enligt 3 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) fortlöpande föra räkenskaper över belopp som har inbetalats till eller utbetalats av stiftelsen. 
Räkenskaperna ska avslutas med en sammanställning för varje räkenskapsår (årsbokslut). 
Av sammanställningen ska framgå tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut samt inkomster och utgifter under räkenskapsåret. 
I sammanställningen ska även anges värdet av stiftelsens tillgångar vid räkenskapsårets slut.
Sammanställningen ska vara reviderad av stiftelsens revisor. 
Det ska framgå av slutredovisningen att stiftelsen saknar såväl tillgångar som skulder. 
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