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Var ute i god tid

FÖR DRIFTIGA KVINNOR. Hjälporganisationen Hand in Hand, som Di har stöttat i många år, hjälper kvinnor i bland annat Indien att starta företag med
hjälp av mikrolån. 2012 stod bortskänkta aktieutdelningar för 2–3 Mkr av organisationens insamlade belopp på 45 Mkr. 
FOTO: CLAES-GÖRAN FLINCK

âŒ€■För att utdelningen ska bli
skattefri måste gåvan registreras
minst en vecka före bolagsÂ�
stämman i det utdelande bolaget.
âŒ€■Utdelningen från aktierna
går direkt till hjälporganisationen. Aktieägaren behöver inte
deklarera utdelningen och ingen
kontrolluppgift om utdelningen
går till Skatteverket.
âŒ€■Rutinerna hos de stora bankerna och hos internetaktörerna
skiljer sig. Registreringen görs
direkt på internetsajten men
gåvan blir anonym. För att följa
upp donationen krävs att givaren
själv meddelar mottagaren.
âŒ€■Fåmansbolag kan ta hjälp av
banken eller en revisor för att
upprätta gåvobrev. Också här
gäller att utdelningen ska betalas
direkt till den utvalda hjälporganisationen.

Allt fler skänker utdelningen
Att ge bort aktieutdelning till välgörenhet
skattefritt är en möjlighet som lockade
flera stora givare under 2012.
Donationerna var i snitt 500 000 kronor,
den största 2 miljoner kronor. Dessutom
ökade intresset från fåmansföretagen.
Fortfarande återstår för hjälp
organisationerna att övertyga
det stora flertalet av aktie
ägarna om att det är ett smart
sätt att idka välgörenhet.
Gåvan blir värd över 40 pro
cent mer än om aktieägaren
först måste betala kapital
skatt för utdelningen.
Frivilligorganisationernas
insamlingsråd, Frii, har tidi
gare år uppskattat summan

till cirka 18 Mkr. Beloppet
beräknas vara ungefär det
samma för 2012.
”Det är fortfarande lite
jämfört med den aktieutdel
ning som svenska bolag läm
nar, för börsbolagen ligger
den runt 140–150 miljarder
kronor om året”, säger Marie
Gyllenberg på Aktiegåvan,
en kampanjorganisation
inom Frii.

”Det är svårt att mäta det
exakta beloppet, vi känner
bara till det som rapporterats
in till oss. Det finns en grå
zon, totalbeloppet kan vara
större.”
Di:s projekt i topp
Hand in hand, organisatio
nen som bland annat hjälper
kvinnor i Indien att starta
egna företag, ligger bra till
jämfört med andra hjälp
organisationer. 2012 stod
aktieutdelning för 2–3 Mkr
av organisationens insam
lade belopp på 45 Mkr.
Dagens industris aktiein
tresserade läsare kan mycket
väl ligga bakom framgången,
eftersom Di har ett mång
årigt samarbete med just

Marie Gyllenberg på
Aktiegåvan. FOTO: JESPER FRISK

Hand in hand. Bland annat
spelar donationerna från
fåmansÂ�företagen en framträ
dande roll.
”Vi har ett antal donatorer
från fåmansbolag som har
valt att skänka sin utdelning

till att stötta en by. Ett sådant
byprojekt kostar 280 000
kronor. Vi har också ytterli
gare fåmansföretag som
skänker ännu större belopp
till vår allmänna verksamhet.
Och andra som skänker sin
aktieutdelning i börsbolag”,
säger Bo Beijer, ekonomichef
på Hand in Hand.
Hur många som skänker
sin utdelning från börsbolag
vet inte Hand in hand. Inte
heller alltid vilka de är.
”Enkelt att skänka”
”Det kan vara en förklaring
till att utdelningsdonatio
nerna inte blivit populärare.
Internetbanker som Avanza
och Nordnet har gjort det
enkelt att skänka, men vi får

Stiftelsen Håll Sverige Rent söker

Ansvarig
företagssamarbeten
Ditt uppdrag blir att aktivt söka
samverkan med och finansiering
från näringslivet för att nå vår
vision om ett skräpfritt Sverige.
Läs mer om tjänsten på
www.hsr.se/ledigatjanster
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning
och öka miljömedvetenheten. Vi är verksamma inom skola och förskola där över 2500 skolor är med i vårt
miljönätverk Grön Flagg. Vi är aktiva med miljömärkningar och stora opinionsbildande kampanjer, under våren
deltog 675 000 miljöhjältar i de Nationella Skräpplockardagarna.

Executive Dual Time

bara en klumpsumma. Det är
svårt att tacka givarna”, säger
Bo Beijer.
De stora bankerna redovi
sade namnen det senaste
året. Problemet med storban
kerna är i stället att de
antingen inte har kunskap
eller är ovilliga att tipsa sina
kunder om att de kan skänka
bort utdelningen.
Bo Beijer passar på att
poängtera att just nu, innan
aktieutdelningssäsongen
börjar, är rätt tid för den som
vill skänka sin aktieutdel
ning under 2013. Efter att
utdelningen ägt rum är det
för sent.
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