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RÄDDA LIV MED DIN AKTIEUTDELNING
Du kan skänka din aktieutdelning helt skattefritt till Läkare Utan Gränsers
insatser runt om i världen. Det innebär att din gåva ökar i värde
med 40 procent - pengar som verkligen gör skillnad.
VILLKOR FÖR ATT INTE BETALA KAPITALSKATT PÅ AKTIEUTDELNING
■ Att det är en kontant utdelning från ett börsnoterat bolag eller fåmansbolag.
■ Att aktierna är registrerade på dig som privatperson.
■ Att du anger att du vill skänka din aktieutdelning innan bolagsstämman äger rum.
SÅ HÄR GÖR DU
1

Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare ska du göra Läkare Utan Gränser
till mottagare (rättighetshavare) till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman.
Du kan kontakta din bank, kapitalförvaltare eller besöka bolagets hemsida för att se när bolagsstämman äger rum, om du inte redan fått inbjudan som aktieägare.

2

Blanketten ”Anmälan om rättighetshavare för VP-konto” ska fyllas i, vilket din kapitalförvaltare
eller bank kan hjälpa dig med. Du hittar blanketten på https://lakareutangranser.se/stod-oss/
aktieutdelning

3

Om du är kund hos Avanza kan du direkt hos nätmäklaren välja att ge din utdelning som en gåva
till oss, följ instruktionerna i Avanzas depå när du är inloggad på hemsidan. Vid aktieutdelning till
oss från Avanza skickas inga givaruppgifter till Läkare Utan Gränser, vilket gör att du som givare
måste kontakta oss så att vi kan registrera din gåva korrekt. Har du Handelsbanken, Swedbank,
SEB eller Nordea skickas uppgifterna vidare automatiskt.

4

Om du har ett fåmansbolag och vill skänka din aktieutdelning, kontakta din bank så hjälper de dig
med utbetalningen till oss. Det kan vara bra att dokumentera gåvan som bevis vid revision. Det ska
upprättas ett gåvobrev som ska skickas till oss tillsammans med en utdelningskupong. Kontakta
oss så hjälper vi dig!

INSÄTTNINGSUPPGIFTER
Ange organisationsnummer 802017-2360 och använd bankgiro 900-6032
KONTAKT
Har du frågor om att skänka din aktieutdelning, kan du vända dig till Josefin Victorin:
Mejl: josefin.victorin@lakareutangranser.se
Tel: 010-199 32 17

