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Sammanfattning
Högskoleverket tillstyrker förslaget om att gemensamma undantagsregler för
skattegynnande ska gälla för stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund. Den avgörande faktorn vid ställningstagandet i frågan om lika regler
är – enligt utredningen – den allmännyttiga verksamhet som bedrivs och inte om
den bedrivs av en stiftelse, en ideell förening eller ett registrerat trossamfund.
Högskoleverket instämmer med utredningens uppfattning att med denna
likabehandling undviks problem när sådana organisationer samverkar med eller
stödjer varandra. Högskoleverket begränsar sitt yttrande till frågor som gäller
ändamålen att främja utbildning och vetenskaplig forskning.
4.2 Lika regler
Högskoleverket tillstyrker förslaget om att enhetliga bestämmelser införs om
allmännyttiga ändamål för stiftelser, ideella föreningar och registrerade
trossamfund.
Som utredningen påpekar kan såväl en förening som en stiftelse verka för
samma ändamål på i stort sett samma sätt. På grund av nuvarande lagstiftning
kommer dock stiftelsernas möjligheter att bedriva sin verksamhet med
skattegynnande att vara begränsade jämfört med föreningens eftersom de
skattemässiga förutsättningarna i hög grad skiljer sig åt. Högskoleverket stödjer
utredningens syfte att jämna ut de skattemässiga förutsättningarna för
allmännyttiga ändamål.
I betänkandet redovisas uppfattningen att de stiftelser som främjar vetenskaplig
forskning är viktiga för forskningen eftersom de står för pluralism vid
bidragsgivningen, är fristående i förhållande till andra intressenter och
kompletterar dessa. En hårdare beskattning av stiftelserna antas kunna leda till att
den forskning som bedrivs vid universitet och högskolor får betydligt knappare

resurser. Man skulle också i högre grad bli hänvisad till uppdragsforskning som
genomförs med stöd av företag. Utredningen har kommit fram till att stiftelsernas
betydelse inom forskning och utbildning har förstärkts sedan nuvarande regler
infördes (s. 69-70). Det är enligt Högskoleverket ett viktigt skäl för att stiftelser
som främjar vetenskaplig forskning och utbildning åtnjuter samma skattelättnader
som ideella föreningar med liknande ändamål, dvs. att ändamålet med
verksamheten bör vara den avgörande faktorn och inte den organisationsform
verksamheten bedrivs i.

4.4.2 Undervisning eller utbildning
Högskoleverket tillstyrker att ändamålet undervisning eller utbildning ersätts av
begreppet utbildning med bibehållen omfattning och tillämpning som tidigare.
4.4.4 Vetenskaplig forskning
Högskoleverket tillstyrker förslaget att ändamålet vetenskaplig forskning även
fortsättningsvis ska ha samma inriktning och omfattning som enligt gällande rätt.
Högskoleverket ställer sig bakom att avgränsningen mot det allmännyttiga
ändamålet görs till just den vetenskapliga forskningen, dvs. tillämpningen av
vetenskaplig metod och öppen redovisning av forskningens metoder och resultat.
Verket delar utredningens uppfattning att forskningsverksamheten som den
bedrivs vid universitet och högskolor kan utgöra en utgångspunkt för att bedöma
vad som kan utgöra vetenskaplig forskning.
Detta yttrande har fastställts av stf myndighetschefen Lena Adamson efter
föredragning av verksjuristen Teresa Edelman i närvaro av planeringssekreteraren
Carolina Johansson, informationschefen Eva Ferndahl och chefsjuristen Eva
Westberg. I beredningen av ärendet har även den seniore rådgivaren Lennart
Ståhle och utredaren Marie Kahlroth deltagit.

Lena Adamson
Teresa Edelman

2

