Svensk författningssamling

SFS 1999:1164

Förordning
om ändring i stiftelseförordningen (1995:1280);

Utkom från trycket
den 17 december 1999

utfärdad den 2 december 1999.
Regeringen föreskriver att 5, 17, 19 och 23 §§ stiftelseförordningen
(1995:1280) skall ha följande lydelse.
5 § Utöver vad som anges i 10 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) skall till
en anmälan om registrering fogas
1. en beskrivning av stiftelsens ändamål, om det inte är möjligt att inge en
kopia av stiftelseförordnandet, samt
2. en uppgift om värdet av stiftelsens tillgångar, värderade enligt 3 kap.
3 § stiftelselagen.
17 § Beslut enligt 4 kap. 4 § fjärde stycket stiftelselagen (1994:1220)
fattas av tillsynsmyndigheten.
19 §1 Avgift skall med tillämpning av 10–14 §§ avgiftsförordningen
(1992:191) tas ut för prövning av ärenden enligt stiftelselagen (1994:1220)
och lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. i de fall som
framgår av följande uppställning.

Ärendeslag

Avgiftsklass

Undantag från kravet att ha auktoriserad
revisor (4 kap. 4 § stiftelselagen)

2

Tillstånd enligt 6 kap. 1 § stiftelselagen till
ändring, upphävande eller åsidosättande i
särskilt fall av föreskrifter i stiftelseförordnandet avseende
a) en stiftelse
b) 2–29 stiftelser
c) fler än 29 stiftelser

7
8
9

1
Ändringen innebär bl.a. att ärendeslag avseende undantag från bokföringsskyldighet
och medgivande att inte ange bruttoomsättningssumman i årsredovisning har tagits
bort från förteckningen.
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I fall som avses i a) skall avgiftsklass 4 tilllämpas om värdet på stiftelsens tillgångar
värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §
stiftelselagen vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit det då
gällande basbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
Förordnande om ändring av stiftelsens
stadgar (22 § lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m.)

7

23 §2 Understiger värdet av tillgångarna i en stiftelse som förvaltas av en
statlig myndighet vid utgången av föregående räkenskapsår tio prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, utses och entledigas revisor i stiftelsen av myndighetens styrelse, om det finns en sådan, och annars
av myndighetens chef. I övriga fall utses och entledigas revisor i stiftelser
som förvaltas av en statlig myndighet av Riksrevisionsverket.
Första stycket gäller inte om annat följer av stiftelseförordnandet eller om
annat har beslutats av regeringen för ett särskilt fall.
När Riksrevisionsverket utser revisor i en stiftelse som förvaltas av en
statlig myndighet, får verket utse en av sina anställda att utföra detta uppdrag
endast om det av särskild anledning är lämpligt att ta till vara dennes erfarenhet och kompetens i fråga om revision av statlig verksamhet.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)
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