Utskriftsmarginal
<<Organisationsnamn>>
<<Adressrad 1>>
<<Adressrad 2>>
<<Adressrad 3>>
<<Postnr>> <<Postort>>

Er logotyp placeras i över högra hörnet inom denna rutan.

Fönster för avsändaradress
<<Förnamn>> <<Efternamn>>
<<Adressrad 1>>
<<Adressrad 2>>
<<Adressrad 3>>
<<Postnr>> <<Postort>>
Fönster för mottagaradress

Kontrolluppgift för
skattereduktion 2020
Följande uppgifter har lämnats till Skatteverket av oss. Kontrollera att personnummer och gåvobelopp
stämmer med de förtryckta uppgifterna i din inkomstdeklaration.

Om skattereduktion
för gåvor

Gåvogivare:
<<Förnamn>> <<Efternamn>>
<<Personnummer>>

Utskriftsmarginal

Mottaget gåvobelopp:
<<Gåvobelopp>> kr

• Skattereduktion är inte kopplad till
årsinkomst.
• Skattereduktion gäller för gåvor
där mottagaren känner till givares
personnummer.

Kära givare,
Stort tack för ditt engagemang och de gåvor du har gett till oss under det gånga året. De betyder
oerhört mycket för oss i vårt arbete att uppnå våra mål!
Tack vare dina gåvor har vi bland annat:
•
•
•

• Skattereduktionen är 25 procent av
gåvobeloppet.
• Skattereduktion ges om gåvor till
godkända organisationer uppgår
till minst 2 000 kronor och den
enskilda gåvan per tillfälle har
varit minst 200 kronor.

Borrat 27 brunnar
Öppnat 2 skolor
Bidragit med 10.000 filtar

Läs mer om våra projekt här:
www.bonigi.se/projekt
Har du några frågor, kontakta oss på givaservice. Än en gång, tusen tack för dina gåvor!

• Maxbeloppet är 6 000 kronor –
då blir skattereduktionen 1 500
kronor.
• För mer information om reglerna
kring skattereduktion, besök:
skatteverket.se.

Med vänlig hälsning,
Givarservice
Bonigi

Önksar ni en hälsningstext till kontrolluppgiften placeras inom denna rutan.

Bonigi AB, Datorgatan 1, 561 33 Huskvarna · Tel: 036-333 60 00 · Epost: info@bonigis.se · www.bonigi.se
Organisationsnummer: 556768-5424
Sidfoten uppdateras med era uppgifter
Utskriftsmarginal
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• Skattereduktion för gåvor gäller
privatpersoner.

Instruktioner
Skicka följande material till oss på Bonigi:
1. Er logotyp i vektorformat (.pdf, .eps, .ai eller .svg)
2. Eventuell hälsningstext som ni vill ha med på kontrolluppgiften
3. Er kontaktinformation för sidfoten (Namn, Adress, Postnr, Ort, Telefon, Epost, Organisationsnummer)

