Avsiktsförklaring och erbjudande om donation
Diarienummer

Information
Erbjudande om donation lämnas till Tullverket som en undertecknad avsiktsförklaring. Efter prövning och
beslut kan Tullverket teckna en överenskommelse om att ta emot donation till Tullverkets verksamhet.
Med en donation avses varje slag av överlåtelse av egendom till en myndighet genom gåva eller
testamentariskt förordnande som sker utan krav på motprestation eller särskild förmånsställning och där
egendomen inte bildar en stiftelse.
I Tullverkets prövning ingår minst följande punkter:
− En donation skall vara förenlig med och bidra till att främja Tullverkets instruktion och uppdrag.
− Mottagande av donationen sker i enlighet med relevant lagstiftning och förordningar.
− Säkerställa att donationen överlämnas utan krav på motprestation.
− Vid donationer kontrolleras med Kronofogdemyndigheten om donator har skulder eller andra mål
hos dem.

Tullverkets avsiktsförklaring i samband med mottagande av donation
Donationer kan mottas:
− till ett specifikt verksamhetsområde
− som en ospecificerad donation till Tullverket
Återkoppling av hur donerade medel använts begränsas till information i Tullverkets årsredovisning.
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Donatorns avsiktsförklaring i samband med donation

Tullverket, Box 27311, 102 54 Stockholm ● Telefon: 0771-520 520 ● www.tullverket.se

Överenskommelse
Avsiktsförklaring och överenskommelse är giltig tre (3) år efter underskrift av båda parter, om inte
uppsägning skett av någon part. Tullverket nyttjar inkommande donationer enligt Tullverkets
avsiktsförklaring. Donationsmedel överförs till angivet bankgiro. Kontakter mellan donator och Tullverket
ska ske via angivna handläggare i denna överenskommelse.

Kontaktuppgifter handläggare donator
Namn

Adress

E-post

Telefonnummer

Erbjudande om donation i enlighet med ovanstående avsiktsförklaring och
överenskommelse
Donator
Namn

Adress

Organisationsnummer/Personnummer

Underskrift – Donator/firmatecknare för donerande organisation
Ort och datum

Namnförtydligande

Namnteckning/Underskrift

Donationsmottagare
Tullverket
Box 273 11
102 54 Stockholm
Organisationsnummer: 202100-0969
Varmt tack för Ert erbjudande om donation till Tullverkets verksamhet.

Tullverket accepterar ovanstående erbjudande om donation med förutsättningar
enligt angivna avsiktsförklaringar och överenskommelse.
☐ Ja, tack
☐ Nej, tyvärr kan inte Tullverket motta donationen på grund av följande orsak:

Kontaktuppgifter handläggare Tullverket
Namn
Adress

E-post

Telefonnummer

Vid insättning av donation ska följande Bankgiro användas: 5048-7750
Inbetalning märks med: (Inmatningsfält 20 tecken)
Donation

Underskrift – Tullverket
Ort och datum

Namnförtydligande

Titel

Namnteckning/Underskrift

Information om personuppgiftsbehandling
Tullverket kommer att behandla dina personuppgifter för att hantera och besvara ditt meddelande.
Tullverket är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i samband med inkommande post.
Personuppgiftsansvarig hos Tullverket kan kontaktas via tullverket@tullverket.se eller tel. 0771-520 520
och dataskyddsombudet nås via dataskyddsombud@tullverket.se.
Mer information om hur Tullverket behandlar personuppgifter finns på www.tullverket.se.

