Stiftelser och föreningar
Civilrättsliga grunder

Associationsrättsliga villkor för 90-konto


Insamlingsorganisation – humanitärt, välgörande, kulturellt eller
annat allmännyttigt ändamål samt partipolitiskt obunden



Registrerad juridisk person – ideell förening, trossamfund eller
stiftelse



Styrning – säte i Sverige, styrelse med minst 3 ledamöter

Stiftelse (ej kollektivavtalsstiftelse, pensions- eller
personalstiftelse)


Lagreglering – Stiftelselag (1994:1220)



Stiftelseförordnande – skriftligt och undertecknat av stiftare



Egendom – självständig förmögenhet avskild för ett bestämt och
varaktigt ändamål.



Namn/Firma – ska innehålla ordet ”Stiftelse” och skilja sig från
andra namn/firmor i stiftelseregistret



Förvaltning – egen förvaltning (styrelse) eller anknuten förvaltning



Juridisk person – ansvarar för rättigheter och skyldigheter,
processbehörig, stiftelsens tillgångar svarar för stiftelsens
förpliktelser



Medlemmar – Nej

Stiftelse forts.


Ändring av stiftelseförordnande – beroende av
stiftelseförordnande. Inte möjligt avseende ändamålet utan tillstånd
av Kammarkollegiet (permutation).



Upphörande – frivilligt upphörande förutsätter tillstånd av
tillståndsmyndighet (länsstyrelsen) samt bl.a. att stiftelsen funnits i
> 20 år, inte kunnat främja sitt ändamål de senaste 5 åren…



Likvidation/upplösning – tillgångarna understiger skulderna eller
stiftelsen saknar utmätningsbara tillgångar.



Tillsynsmyndighet – Länsstyrelsen



Registrering – obligatorisk



Bokföringsskyldighet – stiftelser med tillgångar > 1,5 Mkr
och/eller bedriver näringsverksamhet. Moderstiftelse.

Insamlingsstiftelse


Lagreglering – Stiftelselag (1994:1220)



Stiftelseförordnande – skriftligt och undertecknat av stiftare



Egendom – saknar ursprunglig förmögenhet och får bara utöva
penninginsamling efter upprop avseende ett bestämt och varaktigt
ändamål samt ska använda minst ¾ av sina intäkter till ändamålet.



Namn/Firma – ska innehålla ordet ”Insamlingsstiftelse” och skilja
sig från andra namn/firmor i stiftelseregistret



Förvaltning – egen förvaltning (styrelse) eller anknuten förvaltning



Juridisk person – ansvarar för rättigheter och skyldigheter,
processbehörig, stiftelsens tillgångar svarar för stiftelsens
förpliktelser



Medlemmar – Nej

Insamlingsstiftelse forts.


Ändring av stiftelseförordnande – beroende av
stiftelseförordnande. Inte möjligt avseende ändamålet utan tillstånd
av Kammarkollegiet (permutation).



Upphörande – frivilligt upphörande förutsätter tillstånd av
tillståndsmyndighet (länsstyrelsen) samt bl.a. att stiftelsen funnits i
> 20 år, inte kunnat främja sitt ändamål de senaste 5 åren…



Likvidation/upplösning – tillgångarna understiger skulderna eller
stiftelsen saknar utmätningsbara tillgångar. Insamlingsstiftelse som
saknat tillgångar under 2 år.



Tillsynsmyndighet – Länsstyrelsen



Registrering – obligatorisk



Bokföringsskyldighet – obligatorisk



Penninginsamling – obligatorisk

Ideell förening


Lagreglering – saknas



Stadgar – antagna av medlemmarna



Egendom – inget krav för ideell förenings existens



Namn/Firma – ska vara särskiljande



Förvaltning – styrelse vald i enlighet med stadgarna



Juridisk person – ansvarar för rättigheter och skyldigheter,
processbehörig, föreningens tillgångar svarar för föreningens
förpliktelser



Medlemmar – Krav för ideell förenings existens

Ideell förening forts.


Ändring av stadgar – beroende av stadgarna.



Upphörande/upplösning – beroende av stadgarna



Likvidation/upplösning – lagreglering saknas.



Tillsynsmyndighet – saknas



Registrering – frivillig om inte skatteregistrering är nödvändig
m.a.a den verksamhet som bedrivs



Bokföringsskyldighet – tillgångar > 1,5 Mkr
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