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Låt din aktieutdelning bidra till mer skratt i världen!  
 
Genom att ge bort din aktieutdelning som gåva till Clowner utan Gränser bidrar 
du till att fler barn får skratta och växa upp med framtidshopp. Din gåva är 
skattebefriad både för dig och för oss. 
 
Skänk din aktieutdelning 
Som privatperson kan du sedan 2006 skänka din aktieutdelning till välgörande ändamål, 
skattefritt. Det innebär att värdet av din gåva kan öka med hela 40 procent. För Clowner 
utan Gränser är gåvan skattefri och du slipper betala utdelningsskatten på 30 procent. 
 
Sedan 2009 omfattas även ägare av fåmansbolag av reglerna. Du som ägare kan alltså 
skänka en kontant utdelning av din bolagsvinst helt skattefritt.  
 
Följande villkor måste uppfyllas för att du inte ska behöva betala kapitalskatt 

 Att du anger att du vill skänka din aktieutdelning innan bolagsstämman fattat 
beslut om årets utdelning.  

 Att det är en kontant utdelning från ett börsnoterat bolag eller fåmansbolag. 
 Att aktierna är registrerade på dig som privatperson. 
 Att den mottagande organisationen är en ideell skattebefriad organisation med 

allmännyttiga ändamål. 
 
Så här gör du 

 Gör Clowner utan Gränser till mottagare (rättighetshavare) till din utdelning 
minst en vecka före bolagsstämman.  

 Skriv ut och fyll i blanketten ”Anmälan om rättighetshavare”. Skicka in blanketten 
till din bank/fondbolag. 

 Spara kvitto på överföringen, det bifogas deklarationen påföljande år. 

Tänk på att en verkställd registrering av rättighet gäller tills vidare och fram till dess att 
den skriftligen återkallas av givaren. Vidare omfattas alla finansiella instrument som finns 
på Vp-kontot på avstämningsdagen, om det inte ska gälla bör de som ska undantas från 
rättighetens omfattning avskiljas och föras över till annat Vp-konto. 
 
Om du har ett fåmansbolag  

Ett fåmansbolag är ett bolag där fyra personer eller färre äger mer än 50 procent av 
bolaget.  
 Bolagets styrelse måste före stämman upprätta ett aktiebrev med tillhörande 

utdelningskuponger. 
 Ange i bolagets protokoll för bolagsstämma hur stort belopp som ska delas ut i 

”oåterkallelig gåva” till Clowner utan Gränser.  
 Upprätta ett gåvobrev utställt till Clowner utan Gränser. 
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 Gåvobrevet skickas tillsammans med aktieutdelningskupongen till Clowner utan 
Gränser. 

Gåvobrevet ska innehålla: 
Givare: Namn på aktieägaren, vilka aktier det gäller och hur stort beloppet är. 
Gåvomottagare: Clowner utan Gränser, organisationsnummer 802402-6521.. 
Erstagatan 3 F, 116 28 Stockholm. 
Plusgiro:  900020-9, Bankgiro 900-209. 
 
Använd gärna vår mall för gåvobrev, finns att ladda ner på www.skratt.nu. 
 
Kontakta din bank så hjälper de till med utbetalning av gåvan, utdelningen ska överföras 
till Clowner utan Gränser utan att den passerar ditt privata konto. När gåvan kommit 
fram kvitterar Clowner utan Gränser aktieutdelningskupongen och returnerar den. Spara 
kupongen till bokföringen och deklarationen. 
 

Bekräftelse på att gåvan nått oss 

På grund av banksekretess får vi inte alltid fullständig information om vem som överför 
utdelning till oss. För att vi ska kunna bekräfta att vi mottagit din utdelning vänligen 
kontakta och informera oss om din gåva, så att vi har möjlighet att återkoppla till dig.  
 
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-28 65 50 eller 
info@skratt.nu 
 
Varmt tack för din gåva! 
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