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Yttrande

från trossamfundet

Återinförd

skattereduktion

Romersk-katolska

kyrkan

över promemorian

för gåvor till ideell verksamhet

(dnr Fi2019/00123/51)
Trossamfundet
forslaget

Romersk-katolska

i promemorian

är även positivt
deltagande

kyrkan, som inbjudits att lämna synpunkter,

att återinföra

att förslaget

skattereduktionen

inte omfattar

någon ansökningsavgift

eller årsavgift

Romersk-katolska

kyrkan hänvisar till sina tidigare yttranden
och yttr.

särskilt framhålla

följande.

2015—03-27, dnr Fi2015/810,

Enligt den s.k. subsidiaritetsprincipen
människornas

personliga

för cle

och stärka enskilda

Det framstår därvid som anmärkningsvärt
inte har någon form

människors

komplettera

av skattelättnad

kan uträtta.

möjligheter

att verka för

medborgarnas

egna initiativ.

för gåvor till ideella ändamål.

kyrkan att ett återinfört

för gåvor på områdene främjande

forskning

organisationer

att Sverige idag, till skillnad från andra jämförbara

Mot denna bakgrund anser Romersk-katolska
vetenskaplig

A och B), men vi” också

är det viktigt att staten inte ersätter de enskilda

det allmänna bästa samt, om det är nödvändigt,

skatteincitament

i denna fråga (yttr. 2009—10-12,

se bilagorna

ansvar eller det som olika icke-statliga

Statens uppgift är att uppmuntra

av social hjälpverksamhet

är ett steg i rätt riktning för att stödja enskilda

Liksom tidigare vill Romersk—katolska kyrkan även i detta yttrande

människors

initiativ.

påtala vikten av ett stabilt

skattereduktion

för gåvor hade lagt ned ett betydande arbete på att bygga upp den

administration

som krävdes.

hoppas
större

Att systemet

Romersk—katolska

Stockholm,

sedan upphävdes

till och med innebära att kostnaderna

de ökade gåvointäkter

långsiktighet

som deltog

samt

skattesystem.

för vissa organisationer

De organisationer

system med

och förutsebart

översteg

Det

organisationerna.

dnr Fi2009/4738

länder,

tillstyrker

för gåvor till ideell verksamhet.

som systemet

kyrkan att de deltagende

från lagstiftarens

den 1 februari

hann generera.

i det tidigare

systemet

med

kort efter ikraftträdandet

kunde

för att gå med i systemet
Om systemet

organisationerna

nu införs på nytt

kan räkna med en

sida.
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Yttrande
(

från

trossamfundet
Romersk—katolska

kyrkan

över

Skatteincitament
for gåvor till forskning
och ideell verksamhet
2009:59), dnr Fi2009/4738

betänkandet

(SOU

Enligt Katolska kyrkans socialläxa har alla människor
ett ansvar att utifrån sina egna
förutsättningar
delta i arbetet fo'r det allmänna bästa. Det år de enskilda människorna
tillsamrnans
som bygger samhället. Detta kommer primärt
till uttryck inomdet civila
samhället, dvs. de olika former
av samarbeten mellan individer och sociala grupperingar
som
förekommer
i samhället fristående från den politiska sfären
och den ekonomiska
sektom.
Den politiska gemenskapen
har upprättats för att stå i det civila samhällets tjänst når det gäller
att uppnådet allmänna bästa. Enligt subsidiaxitetsprincipen
är det viktigt att staten inte ersätter
de enskilda människornas
personliga ansvar eller det som olika icke-statliga
organisationer
kan uträtta. Statens uppgift är att uppmuntra
och stärka enskilda människors
möjligheter
att
verka för det allmänna bästa samt, om det är nödvändigt, komplettera medborgarnas
egna
1n1tiativ.
Mot denna bakgrund anser Romersk-katolska
kyrkan att ett system
med skatteincitament
för
gåvor till forskning
och hj älpverksamhet
bland behövande är ett steg i rätt riktning för att
stödj a enskilda människors
initiativ på dessa områden.
Det framstår som anmärkningsvärt
att
Sverige till skillnad från andra jämforbara lander inte har någonformav skattelättnad
för
gåvor till ideella ändamål. Det av utredningen utformade systemet
kommer förhoppningsvis
att leda till att de organisationer
som omfattas av systemet
får stöxre intäkter från
privatpersoner
och företag. Därigenom
kan de både utvidga sin verksamhet
och öka sin
sj älvständighet
i fotballande till den politiska sfären.
Att ge gåvor är ocksåett sätt för
människor
att ta personligt
ansvar och uttrycka sitt engagemang för samhället och det är
önskvärt att sådant stimuleras. Sammantaget
kan systemet
bidra till framväxten
av ett starkare
civilt samhälle.

Däremotanser Romersk—katolska kyrkan att det hade varit lämpligare att inte begränsa de
ändamålsom kan berättiga till skatteincitament
på sätt som skett. Det films enligt vår mening
inte någonanledning för staten att på detta sätt särbehandla och särskilt gynna vissa utpekade
områdeninomdet civila samhället. Utgångspunkten
bordei stället vara att det år de enskilda
människoma som ska avgöra
nödvändigt

av praktiska

Vilka områden de vill engagera

skäl för att kunna

sig i och stödj a. Om det anses

koma i gång med systemet
kan dockförslaget
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anses
godtagbart

som en tillfållig lösning.
Men på
står så fritt som möjligt
från statlig styming.

sikt
är det viktigt att det civila samhället

Ur Romersk-katolska
kyrkans
perspektiv är det i och fo'r sig värdefullt att just
gåvor till
hjälpverksamhet
bland behövande föreslås
omfattas
av systemet.
Det karitativa arbetet är en
betydelsefull
del av Kyrkans verksamhet. Men även övrig kyrklig verksamhet,
som t.ex.
gudstj
änstfirande, måstebetraktas som en viktig del av den ideella sektor
som regeringen
enligt direktiven har en önskanatt stärka. Som ett exempel på aktuella behov inom detta
områdekan nämnasatt många av de katolska församlingarna under senare år har vuxit så
mycketatt det är nödvändigt att bygga nya, större
kyrkor.
För detta är Kyrkan idag till stor
del
beroende
av donationer
från utlandet. Om även religiös
verksamhet
och andra ideella ändamål
hade omfattats
av systemet
med skatteincitament
skulle
det ha kunnat bidra till att skapa en
merautbredd gåvokultur på dessa
områden,
där det for dem som har möjlighet
blir vanligare
att skänka
bortäven större
belopp till ideella ändamål på samma sätt
som förekommer
i t.ex.
Tyskland eller USA.
Når det gäller hur det karitativa ändamålet ska utformas
har utredningen
valt uttrycket
”hjälpverksamhet
bland behövande”.
Detta har närmare
definierats som ”verksamhet
som tar
sikte
på hemlösa,
sjuka, handikappade,
missbrukare
och allmänt
hjälpbehövande
i Sverige och
i utlandet” (s. 97). Utredningen
har i denna del också
hänvisat till den praxis som vuxit fram
vid tillämpningen
av 7 kap. inkomstskattelagen
samtföreslagit att åndamålet ska justeras i
enlighet med vad Stiftelse- och fdreningsskatteutredningen
kommer framtill (s. 159 och s.
98). Tidigare har praxis på området
inneburit att enbart stöd
till rent ekonomiska
behovhar
omfattats.
Av Stiftelseoch föreningsskatteutredningens
betänkande
framgår att utredningen
foreslår
att rekvisitet åndras till ”social hjälpverksamhet”
och att tillämpningsområdet
vidgas
något.
Romersk—katolska kyrkan vill här betona vikten av att man vid utfoxmningen
av rekvisitet för
det karitativa ändamålet beaktar hur modem biståndsverksamhet
faktiskt bedrivs både inom
den katolska biståndsorganisationen
Caritas och inommånga andra biståndsorganisationer.
Rekvisitet får inte begränsas
så att det enbart omfattar sådant kortsiktigt
bistånd som tar sikte
på att mötamänniskors
akuta behov, som t.ex. katastrofhj älp. En stor
del av Caritas
verksamhet
syftar
till att genom ett meralångsiktigt arbete bidra till att utsafca människor
kan
skaffa sig verktyg för att kunna klara sig själva och påverka sin egen tillvaro. Målet är att
frigöra människors
egna resurser
så att de sj älva kan bygga upp sina liv och ett fungerande
samhälle.
Caritas arbetar t.ex. mycketmed att stärka kvinnors sj älvständighet
genom
utbildning och annat stödså att de på sikt
ska kunna svara för sin egen försörjning.
Andra
viktiga delar av Caritas biståndsarbete
är att verka för demokrati
och social
råttvisa samtatt
stårka grundläggande
mänskliga
rättigheter. Det är viktigt att även dessa
delar av
biståndsarbetet
beaktas när rekvisitet fo'r
det karitativa ändamålet utformas.

Stockholm,

den 12 oktober

'

*; C cum

2009

A .

.

H, kc Q»

+Anders

Arborelius oc
Biskopav Stockholms
katolska

stift

/

(“Cg

. X!

J.,

STOCKHOLMSKATOLSKASTIFT
'

DIOECESISHOLMIENSIS

Finansdepanementet
Skatte— och tullavdelningen
103 33 Stockholm

Yttrande från trossamfundet
Romersk—katolska
kyrkan över promemorian
Slopad skattereduktion
för gåvor (dnr Fi2015/810)
Trossamfundet
Romersk—katolska
kyrkan, som inbjudits att lämna synpunkter,
avstyrker
förslaget i promemorian
att slopa skattereduktionen
för gåvor till ideell verksamhet.
Romersk—katolska
kyrkan hänvisar till sitt tidigare yttrande i frågan (yttr. 2009—10—12,dnr
Fi2009/4738,
bilaga). Där framhöll Romersk—katolska
kyrkan bl.a. följande:
Enligt subsidiaritet'sprincipen
är det viktigt att staten inte ersätter de enskilda människornas
personliga
ansvar eller det som olika icke—statliga organisationer
kan utra‘tta. Statens uppgift
är att uppmzmtra och slärka enskilda människors möjligheter att verkaför det allmänna bästa
samt, om det är nödvändigt,
komplettera medborgarnas
egna initiativ.
Mot denna bakgrund anser Romersk-katolska
kyrkan att ett system med Skatteincitamentför
gåvor tillforskning
och hjälpverksamhet
bland behövande år et! steg i rätt riktningför
att
stödja enskilda människors
initiativ på dessa områden. Detfi’amsz‘ér som anmärknmgsvärt
Sverige till skillnadfrån
andr'ajämförbara
[Cinder inte har någonform
av skattelättnadför
gåvor till ideella ändamål.

att

Som skål för förslaget att nu slopa skattereduktionen
för gåvor åberopas inte några faktiska
problem vid til1ämpningen
av systemet. Tvärtom framgår av Finansdepartementets
promemoria (s. 16) att den arbetsbörda som systemet medfört för Skatteverket
har varit
marginell. För de ideella organisationerna
däremot är varje incitament till ökat gåvogivande
viktigt för att de ska kunna fortsätta med sin hj älpverksamhet
för människor i nöd, en
verksamhet
som år av stor betydelse för många utsatta människor i samhället idag.
Romersk—katolska
kyrkan vill också påtala Vikten av ett stabilt och förutsebart skattesystem.
De organisationer
som deltar i systemet med skattereduktion
för gåvor har lagt ned ett ganska
betydande arbete på att bygga upp den administration
som krävs, b1.a. för att kunna lämna
kontrolluppgifter
till Skatteverket
om mottagna gåvor. Om systemet nu upphävs bara kort tid
efter ikraftträdandet
kan detta för vissa organisationer till och med innebära att kostnadema
för att gå med i systemet kommer att överstiga de ökade gåvointäkter som systemet hinner
generera innan upphävandet.
Stockholm

+Anders

den 27 mars 2015
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