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Återi nförd s katteredukti
on för
gåvor ti l l i deel l verks amhet
Frälsningsarmén
ser
genom skattereduktion

en stor samhällsvinst
för gåvor stimuleras

i

att människor
att ge mer och

därmed också ökar sitt
engagemang för vårt gemensamma
samhälle och sin nästa.
Vi ser alla
att hela vårt
samhälle möter mycket stora utmaningar
inom många
områden, och det
goda krafter.

finns

både utrymme och behov av många

Vi ser därför
mycket positivt
på att skattereduktion
för
gåvor till
ideell
verksamhet
kan komma att återinföras.
Vår erfarenhet
från förra
gången skattereduktionen
fanns
på plats
är dels att såväl antalet
gåvor, som gåvornas
storlek,
ökade. Skattereduktion
för gåvor stimulerar
ett
ökat givande som skapar resurser
för en mängd
samhällsnyttiga
verksamheter.
För Frälsningsarméns
del
innebär
det att vi kan bidra med fler
insatser
för
människor med olika
behov inom det sociala
området.
Vi
möter idag väldigt
många människor
som faller
olika
samhällsinstanser,
och som far väldigt
tror
att vi, som en av många ideella
aktörer
har en stor

och viktig
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till

övriga

insatser

som myndigheter

och andra

instanser

gör.
Vi vill

dock kraftigt

understryka

vikten

av att

skapa

långsiktigt
hållbart
regelverk
gällande
skatteavdrag
gåvor. Som del av den ideella
sektorn
är vi vana vid
vara uppfinningsrika
i att hitta
intäktsmöjligheter,

ett
på
att
men

vi lever ständigt
med den osäkerhet
det innebär
att vara
beroende både av givares
bidrag,
och de ganska korta
avtalstider
som erbjuds
vid offentlig
upphandling
för
många av de tjänster
vi utför,
där vi i stort
likställs
med vinstdrivande
företag
med helt
ekonomiska muskler.
Vi hoppas och tror
också

sett
andra
att även

svenska gåvogivare
ska värderas
i att de gör en god
samhällsinsats
när de delar med sig av sina pengar, och
uppmuntras till
det genom viss skattereduktion.
Vi tror
nämligen att alla
goda krafter
i samhället
behövs, och
att det inte är möjligt
att möta alla
utmaningar
som
tornar
upp sig endast genom offentlig
sektor.
Frälsningsarmén
Vi föreslår
att:

vill

dock se förbättringar

i förslaget.

Fler ändamål för skattereduktion
för gåvor införs.
Samtliga
allmännyttiga
ändamål, definierade
i
enlighet
med inkomstskattelagen
7 kap 4 § bör
godkännas.
Juridiska
personer
ska kunna få skattereduktion
för
gåvor.
Beloppsgränserna
ändras för att inkludera
fler.
Gränsen på 200 kronor per gåvotillfälle
bör tas
bort helt och minsta belopp per år bör sänkas från
2 000 kronor till
1 500 kr. Taket på 6 000 kronor
per år bör i ett första
skede höjas till
10 000
kronor.
Rapportering
till
Skatteverket
och hantering
av
kontrolluppgifter
förenklas
för gåvomottagarna.
I övrigt
stöder vi, och ansluter
oss till,
det remissvar
som inskickats
av FRII – Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd,
där också Frälsningsarmén
är medlem.
Stockholm

den 13 februari

2019
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Elisabeth
Beckman
förvaltningschef
Telefon:
E-post:

08 562 282 74
elisabeth.
beckman@fralsningsarmen.
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