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Stiftelser utan vinstsyfte  

Programbestämmelserna i Erasmus+ har tydliga riktlinjer kring vilka organisationsformer 

som kan ansöka inom de olika projekttyperna. Stiftelser nämns enbart som behöriga 

sökanden inom Key Action 2 (erfarenhetsutbyten och innovationsprojekt). MUCF har fått 

frågor kring detta och har behövt ta ställning till olika typer av stiftelser inom Key Action 

1 och Key Action 3 (ungdomsutbyten, kompetensutveckling för ungdomsledare och 

ungdomsdialog). I undantagsfall har ansökningar från stiftelser utan vinstsyfte som driver 

en verksamhet som ligger i linje med bidragets syfte kunnat beviljas bidrag.  Mot 

bakgrund av detta och för en ökad transparens har MUCF beslutat att godta ansökningar 

från stiftelser inom Key Action 1 och Key Action 3 som uppfyller Skatteverkets krav på 

allmännyttigt ändamål. Stiftelser kan alltså endast i undantagsfall beviljas bidrag inom 

Erasmus+ mobilitetsprojekt för ungdomar och ungdomsledare samt ungdomsdialog.  

För att stiftelser ska vara behöriga att söka bidrag inom ungdomsutbyten, 

kompetensutveckling för ungdomsledare och ungdomsdialog inom Erasmus + Ung och 

Aktiv ska denna bedriva verksamhet utan vinstsyfte.  

MUCF utgår från Skatteverkets bedömning om allmännyttig verksamhet. För mer 

information om detta hänvisar vi till Skatteverket.  

Det  är upp till organisationen att visa att de uppfyller kraven genom att skicka in följande 

dokument:  

- Inkomstdeklaration med särskild uppgift om skattefri verksamhet för stiftelser 

(bilaga INK3SU) och slutskattebesked (från senaste avslutat räkenskapsår) 

- Stiftelsens stadgar/stadgarförordnande 

- Årsredovisning (från senaste avslutat räkenskapsår) 

Stiftelser med säte i annat land än Sverige kommer inte att godkännas som 

partnerorganisationer i projekt eftersom MUCF inte har möjlighet att kontrollera om 

dessa uppfyller kraven för allmännyttiga stiftelser och/eller kan anses vara utan 

vinstsyfte.   
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Undantag 

MUCF kan möjligen göra undantag från Skatteverkets huvudregel om allmännyttighet i 

enstaka fall om stiftelsen tidigare beviljats bidrag och har inte fått information om, och 

inte heller hunnit anpassa sig till, det nya praxisbeslutet. Det ska då tydligt framgå av 

stiftelsens stadgar och årsredovisning att stiftelsen är utan vinstsyfte med ett allmännyttigt 

ändamål, och att vinst/överskott från verksamheten går till detta allmännyttiga ändamål.  

 


