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Lotta Johansson
Projektledare, stora gåvor 
Telefon: 08-566 24 205
E-post: lotta.johansson@hjart-lungfonden.se

Håkan Karlsson
Handläggare, arv och gåvor
Telefon: 08-566 24 241
E-post: hakan.karlsson@hjart-lungfonden.se

Vill du veta mer eller behöver hjälp så är du välkommen att 
kontakta oss. 

I år dör fler människor av hjärt-kärlsjukdom än av något 
 annat. Lungsjukdom ligger inte långt efter. Men ingen ska 
behöva dö i förtid, eller bli lämnad ensam med saknaden 
efter en mamma, en pappa, ett syskon, ett barn eller en 
partner. Det är den drömmen vi på Hjärt-Lungfonden 
kämpar för varje dag, och det är den drömmer vi delar 
med dig. 

Hjärt-Lungfonden finansierar sammanlagt 302 unika 
 projekt i kampen mot bland annat hjärtinfarkt, stroke, 
KOL och diabetes. Din gåva kommer att gå till vetenskap-
ligt utvald hjärt- och lungforskning som gäller oss alla. 
Framtidens vård skapas med hjälp av dagens forskning – 
och tack vare generösa personer som du. 

Varmt tack för ditt stöd.

KoNTAKTA oss



Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjuk-
domar än av något annat, i Sverige och i världen. Vem 
som helst kan drabbas. Det gäller dig, din familj, dina 
vänner och  varje människa som du möter. Det gäller 
oss alla.

Forskningen är lösningen som ger oss ett längre och 
friskare liv. Bakom Hjärt-Lungfonden finns hundra 
år av banbrytande forskning och framsteg, och just 
nu står vi inför nästa stora genombrott tack vare den 
världsunika forskningen som pågår här i Sverige.  

Aktier och fonder som gåva  
– ett smart sätt att ge  
Som ideell förening med ett allmännyttigt ändamål 
är Hjärt-Lungfonden befriade från kapitalvinst-
skatt. Många givare har under årets lopp sålt aktier och 
fonder för att sedan ge kontanterna till Hjärt-Lung-
fonden som gåva. Det är vi förstås oerhört tacksamma 
för, men ett enkelt sätt att öka gåvans värde är att i stäl-
let ge aktier, aktieutdelning, obligationer eller fonder 
till Hjärt-Lungfonden, som sedan realiserar gåvan. På 
så sätt behöver varken du eller vi betala någon kapital-
vinstskatt, och det blir mer pengar till forskningen. 

Aktie- och fondgåva 
Avser du att skänka aktier så gör du så här: 
Du väljer vilken aktiepost som du önskar skänka 
i gåva till Hjärt-Lungfonden. Ge din bank/kapitalför-
valtare i uppdrag att överföra gåvan till Hjärt-Lung-
fondens värdepappersdepå på Nordea, depåkonto-
nummer 266 742. Fyll därefter i bifogat gåvobrev om 
vilken typ av aktier det handlar om, antal, namn på 
aktierna samt att Hjärt-Lungfonden är gåvomotta-
gare. Gåvobrevet skickar du sedan in till Hjärt-Lung-
fonden Box 2167, 103 14 Stockholm.
   
För att skänka fonder kontaktar du Hjärt-Lungfon-
den för att erhålla korrekt fondkontonummer:  
Håkan Karlsson, 08-566 24 241 eller via e-post: 
 hakan.karlsson@hjart-lungfonden.se. 

Efter ägarbytet säljer vi aktierna. Hjärt-Lungfonden 
är skattebefriade och betalar inte någon vinstskatt. 
Så snart försäljning skett får du en bekräftelse på 
att gåvan nått oss, inklusive summan på din gåva till 
forskningen. Din omtanke kommer många till del. 

Aktieutdelning 
De aktier vars utdelning du vill skänka till Hjärt-
Lung fonden måste vara börsnoterade. Du ska dess-
utom stå som direkt ägare till aktierna, det vill säga 
inte som delägare i exempelvis en aktiefond.  

För att gåvan ska bli skattefri måste du föra över 
rätten till utdelning från dig till Hjärt-Lungfonden 

minst en vecka innan bolags-
stämman. I DI-kalendern kan 
du se när bolagen håller sina 
stämmor.

 Om du har aktierna registre-
rade på ett VP-konto fyller du i 
blanketten ”Anmälan om Rät-
tighetshavare” (bifogad) och 
lämnar till din bank/kapital-
förvaltare. Om du har aktierna 
i en aktiedepå är den generella 

regeln att du, förutom att fylla i blanketten ”Anmälan 
om Rättighetshavare” (bifogad), även måste be ban-
ken att flytta över hela eller delar av aktieinnehavet 
till ett VP-konto. Kontakta din bank och hör vad som 
gäller för depåkontohavare i just din bank. 

Ta med följande uppgifter till bankkontoret: 
Hjärt-Lungfonden, Svenska Nationalföreningen 
mot Hjärt- och Lungsjukdomar
Box 2167, 103 14 Stockholm  
Stora Nygatan 27, 111 27 Stockholm 
Organisationsnummer: 802006–0763  
Plusgiro: 90 91 92-7 
Bankgiro: 909-1927   
  
Överföring av aktier och obligationer   sker till 
Hjärt-Lungfondens värdepappersdepå på Nordea, 
depåkontonummer: 266 742
 
Vad händer sedan? 
bekräftelse: Hjärt-Lungfonden skickar alltid ut 
en bekräftelse på att vi tagit emot utdelningen. Har 
du inte fått ett brev ber vi dig att ringa oss. 

inkomstdeklaration: Din bank skickar alla 
uppgifter till Skatteverket och du behöver därför 
inte ange det i din deklaration. Ett gott råd är dock 
att ändå förklara att du skänkt bort utdelningen 
under ”Särskilda upplysningar” i deklarationen, och 
bifoga det tackbrev som du får från oss. 

återkalla gåvan: Eftersom din gåva av aktie-
utdelning endast upphör om du antingen säljer 
aktierna eller att du aktivt avslutar din gåva, kom-
mer vi att i god tid innan utdelningsperiod skicka ett 
brev där vi uppmärksammar dig på detta. Då kan du 
välja att behålla överföringen till Hjärt-Lungfonden 
eller att avregistrera oss som mottagare av framti-
da aktieutdelning. Enklast gör du detta genom att 
fylla i rutan ”Återkallande” i blanketten ”Anmälan 
om Rättighetsinnehavare” (bifogad).  

oLIKA sÄTT 
ATT GE 

Dina aktier och värdepapper är 
livsviktiga för forskningen. Men 
forskningen saknar pengar. Forsk-
ningen är helt beroende av gåvor 
från generösa människor. Utan er 
ingen forskning. Vår gemensamma 
hälsa förbättras en gåva åt gången. 
Låt dina aktier och värdepapper 
bli en investering för framtiden!

 Aktieutdelning från fåmansbolag  
Ett fåmansbolag är ett bolag där fyra personer eller 
färre äger mer än 50 procent av bolaget. Som privat-
person bosatt i Sverige och ägare av fåmansbolag 
har du rätt att skänka hela eller delar av utdelningen 
från fåmansbolaget till välgörenhet – skattefritt!  

så här går det till: 
Bolagets styrelse måste före stämman upprätta ett 
aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger. 
Efter stämman, men innan utbetalning sker, ska du 
överlåta utdelningskupongen till Hjärt-Lungfonden. 
Detta gör du genom att upprätta ett gåvobrev och 
även informera bolaget om överlåtelsen. Kontakta 
din bank för att få hjälp med att upprätta ett gå-
vobrev. För ytterligare frågor rekommenderar vi att 
du tar kontakt med din bank, revisor eller en jurist. 
 

Fast egendom 
Är du intresserad av att skänka fast egendom 
(fastig  het, bostadsrätt m.m.) till Hjärt-Lungfonden 
går förstås även det bra. Vi är befriade från kapital-
vinstskatt vilket ökar värdet på din gåva. För denna 
typ av gåva ber vi dig kontakta oss då det handlar 
om ett mer komplicerat förfarande. Vi har dock 
skickliga jurister som hjälper oss med denna typ av 
gåvor. 

Kontakta Håkan Karlsson på 08-566 24 241 eller via 
e-post: hakan.karlsson@hjart-lungfonden.se, så 
får du hjälp. 
 
ISK-konto 
Om dina värdepapper ligger i ett så kallat ISK 
(investeringssparkonto) så behöver du först sälja 
de värdepapper till det belopp du vill skänka till 
Hjärt-Lungfonden och därefter skänka pengarna 
som en traditionell gåva. En försäljning inom ISK 
medför ingen kapitalvinstskatt.

När vi har mottagit gåvan så får du en bekräftelse 
på att gåvan nått oss.

DET GÄLLER 
oss ALLA

AnmälAn om  

rättighetshAvAre/gåvomottAgAre för vp-konto

Endast gåva av kontant utdelning/ränta/annan avkastning till svenskt skattesubjekt

Observera att även vinster på premieobligationer som förs på samma Vp-konto kommer att omfattas 

av gåvan.

 Nyanmälan  Anmälan om ändring  Anmälan om avregistrering

Vid ändring anges endast de uppgifter som skall ändras. Avregistrering markeras med kryss i rutan 

ovan. I båda fallen skall Vp-kontonumret fyllas i. Uppgifterna skall registreras av det kontoförande 

 institutet. Blanketten skall inte skickas till VPC.

  
Fylls i av det kontoförande 

institutet

Kontorsnummer 
Referensnummer

Eventuell kontotext (max 20 tecken)

Vp-konto
Vp-kontonummer

Kontohavare/givare Personnummer
Namn

Rättighetshavare/ 
gåvomottagare 2

Person-/Samordnings-/Organisationsnummer

802006-0763

Efternamn, Förnamn/Firma

Hjärt-Lungfonden

Utdelningsadress

Box 2167

Postnummer Adressort

103 14 Stockholm

Land:  Sverige

Rättighetshavares/ 
gåvomottagares  
skatterättsliga hemvist 8

Sverige

Rättighetshavares/gåvo-

mottagares folkbokförings-

adress (om annan än ovan)

Adress

Rättighetens omfattning 1,11 Rättigheten omfattar kontant utdelning/ränta/annan avkastning  X     Gåva  X

Beloppen skall utbetalas till bankkonto nr (inklusive clearingnr)/PlusGirokonto

Clearingnr
Kontonummer

Gåvoförklaring2 Kontant utdelning/ränta/annan avkastning på hela innehavet (alla värdepapper) på 

angivet Vp-konto på avstämningsdagen överlämnas som gåva till rättighetshavaren/gåvo-

mottagaren. 

Förhållandet gäller tills vidare och fram till dess att kontoförande institut mottagit och 

registrerat en skriftlig återkallelse (anmälan om avregistrering).

Kontohavares/givares  

underskrift 7
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga och att ändring utan dröjsmål kommer 

att anmälas till det kontoförande institutet. Vidare godkännes nedanstående villkor.

Ort, datum

Underskrift/Firmateckning Namnförtydligande

ID-kontroll  
(fylls i av banken)

ID-handling som uppvisats

 KK     Pass     ID-kort   

Annan, beskriv 

 För Kund med annat än svenskt skatte-

rättslig hemvist har IDhandling kopierats och 

arkiverats.

Handläggare
Kontor, avdelning

Telefonnr (inkl riktnr)

Handläggare (texta) Datum och klockslag


