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1

Sammanfattning

Skatteverket har inga invändningar mot att förslaget genomförs.
Skatteverket lämnar dock vissa synpunkter på förslaget. Synpunkterna gäller
-

beloppsgränsen för 2019
önskemål om förtydligande avseende litispendens
rättelse av numrering av paragrafer.

2

Skatteverkets synpunkter

2.1

Beloppsgränsen 2019

Det sammanlagda underlaget för skattereduktion måste enligt den föreslagna 22 §
inkomstskattelagen uppgå till 2 000 kronor för att skattereduktion ska medges. För 2019
tillämpas de föreslagna bestämmelserna på gåvor som lämnas efter ikraftträdandet 1 juli.
Mot den bakgrunden får givarna således bara ett halvår på sig för att komma upp till det
minimibelopp som krävs för skattereduktion.
2.2

Litispendens enligt förvaltningslagen vid överklagande

Genom den nya förvaltningslagen (2017:900), FL, har det införts en undantagslös
litispendensregel, 39 § FL. Avsteg från regeln kräver att det sker genom lag eller förordning,
4 § FL. Det vore därför önskvärt med ett klargörande om vad som gäller när ett beslut
avseende godkännande av gåvomottagare överklagats och en ny ansökan sedan lämnas.
2.3

Numrering av paragrafer

I förslag till lag om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva saknas 15 §
vilket medför att numreringen bli felaktig från och med 16 §.

Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567
skatteverket@skatteverket.se, www.skatteverket.se
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Kostnader för Skatteverket

De föreslagna regelförändringarna kommer att innebära merkostnader för Skatteverket.
Dessa kommer bland annat bestå av framtagande och anpassning av formulär och it-system,
extern information och handläggning av ärenden.
Beskattningsåret 2017 var det knappt 5 500 föreningar, stiftelser och trossamfund som i sitt
uppgiftslämnande (särskilda uppgifter) angett att de har social hjälpverksamhet och/eller
vetenskaplig forskning som ändamål enligt stadgarna. Till detta kommer att cirka 25 000
organisationer har befrielse från att lämna särskilda uppgifter. Där kan statistik om typ av
ideell verksamhet inte tas fram på ett enkelt sätt. Utöver detta är det fler krav än viss typ av
ideell verksamhet som ska uppfyllas för att kunna bli godkänd gåvomottagare.
Med hänsyn till ovan finns det svårigheter att estimera hur många organisationer som kan
komma ifråga för att bli godkänd gåvomottagare samt hur många som faktiskt kommer att
ansöka. Bedömningen görs emellertid att cirka 300 organisationer initialt kommer att ansöka
om godkännande och därefter tillkommer i genomsnitt 50 organisationer per år.
Skatteverket har beräknat de totala initiala kostnaderna till 11 684 770 kronor och de
löpande kostnaderna till 8 133 200 kronor/år.
Kostnader som bedöms uppstå till och med ett halvår efter införandet 1 juli 2019 ses som
initiala. Efterföljande kostnader ses som löpande och anges per år.
Typ av kostnad

Belopp, initialt

Belopp, löpande/år

Extern information

322 800 kr

4 060 400 kr

Intern information

369 600 kr

Formulär och it-system

2 846 770 kr

Kontroll, utredning m.m.

8 145 600 kr

4 072 800 kr

Totala kostnader

11 684 770 kr

8 133 200 kr
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Detta remissvar har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm och föredragits av
den rättsliga experten Rickard Andersson. Vid den slutliga handläggningen har också
följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall,
enhetschefen Tomas Algotsson och sektionschefen Lisabeth Björk.

Katrin Westling Palm
Rickard Andersson

