
 
 

 

Möjlighet (för privatpersoner med svensk skatterättslig hemvist) att skattefritt 
skänka utdelning till välgörenhet 
Med anledning av det stora hjälpbehovet i Ukraina så vill styrelsen för Volati 
påminna aktieägare som är privatpersoner med svensk skatterättslig hemvist om 
möjligheten att skattefritt skänka aktieutdelning från Volati AB till skattebefriade 
ideella organisationer med allmännyttiga ändamål, t.ex. Röda Korset, UNHCR och 
Rädda Barnen.  
 
Du som har aktier i Volati AB direkt på ett VP-konto  
Du som har aktier på ett värdepapperskonto kan ladda ner och fylla i någon av de 
blanketter som tillhandahålls av t.ex.: 

• Röda Korset 
(https://www.rodakorset.se/globalassets/rodakorset.se/dokument/stod-
oss/foretag/skank-aktieutdelning/gavoblankett-anmalan-om-
rattighetshavare-1.pdf) 

• UNHCR (https://sverigeforunhcr.se/sites/default/files/2021-
03/UNHCR_aktieutdelning_gavoblankett_web_0.pdf) 

• Rädda Barnen (https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/stod-
oss/aktieutdelning_radda_barnen_gavomottagare.pdf). 

 
Fyll i välgörenhetsorganisationen som mottagare (rättighetshavare) av din 
utdelning samt övriga uppgifter i blanketten. Lämna sedan blanketten till din bank 
eller fondkommissionär och se till att blanketten registreras senast den 20 april 
2022, dvs. minst en vecka före årsstämman. Har du en depå hos din bank så kan 
du fråga banken hur du enklast går tillväga. 
 
Du som har aktier i Volati AB hos en bank eller annan kapitalförvaltare 
Om du har dina aktier hos en bank eller annan kapitalförvaltare ska du göra Röda 
Korset, UNHCR eller Rädda Barnen till mottagare (rättighetshavare) av din 
utdelning med verkan senast den 20 april 2022, dvs. minst en vecka före 
årsstämman. Kontakta din bank eller kapitalförvaltare för information om hur du går 
tillväga.  
 
Viktig upplysning 
Rättighetsregistreringen avseende gåva gäller tills vidare och all utdelning, ränta 
och annan avkastning som kommer in på ett konto (alltså även hänförliga till andra 
innehav än Volati). 
 
Vill du avsluta gåvan så kryssar du i rutan ”Anmälan om avregistrering” i 
blanketterna ovan och kontaktar sedan din bank eller kapitalförvaltare. 
Välgörenhetsorganisationernas villkor gäller. 
 
Volati kan inte garantera att registrering innebär skattefrihet för 
kontohavaren/gåvogivaren. 
 
Påminnelsen och informationen ovan är endast avsedd som allmän 
information och utgör inte något skatteråd till någon person. Beskattningen 
av varje enskild aktieägare beror på aktieägarens speciella situation. Varje 
aktieägare bör därför analysera dess individuella skattemässiga 
konsekvenser av skänka aktieutdelning. 
 


