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Remissyttrande
2019-02-12
UFV 2019/175

Finansdepartementet

Remiss av promemorian Återinförd skattereduktion för
gåvor till ideell verksamhet (Fi2019/00123/S1)
Uppsala universitet har anmodats yttra sig över rubricerade
remiss. Universitetet vill lämna följande synpunkter.
Uppsala universitet vidhåller den uppfattning som universitetet
framförde i sitt yttrande avseende betänkandet SOU 2009:59:
Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet
(dnr 03656/2009-002). Detta innebär att universitetet i och för
sig vitsordar ett återinförande av skattereduktion för gåvor till
ideell verksamhet men anser samtidigt att förslaget är allt för
begränsat.
Uppsala universitet välkomnar alltså initiativet att underlätta för
enskildas gåvor till ideella ändamål och forskning.
Engagemanget från privatpersoner är viktigt för ett levande
samhälle, en vital demokrati och konkurrenskraftig forskning.
Sverige framstår idag som ett undantag bland länder i
västvärlden i det att avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet
och/eller forskning saknas.
Godkända gåvomottagare och ändamål
Uppsala universitet noterar att föreliggande lagförslag 6 § endast
omfattar stiftelser, ideella föreningar och svenska trossamfund,
och således inte universitet och högskolor, bland godkända
gåvomottagare. Detta trots att vetenskaplig forskning är ett
godkänt ändamål enligt 6 § 2p. Oaktat att en indirekt positiv
effekt kan komma att genereras för universitet och högskolor via
ideella organisationers bidrag till forskning, är det en effekt som
är svår att estimera. Universitet och högskolor bör därför

Organisationsnr:
202100-2932

2(2)

inkluderas i kretsen godkända gåvomottagare. Vidare bör de
godkända ändamålen för donationer utökas till att omfatta
universitetens hela verksamhet, dvs även utbildning och
bevarande av kulturarv.
Vilka som kan få skattereduktion och beloppsnivåer
Rätten till skattereduktion för gåva begränsas, enligt förslaget
till ändring av inkomstskattelagen 67 kap. 24 §, till fysiska
personer. Vidare begränsas i 26 § förslaget till så små belopp
och avdragsnivåer att det bedöms endast få en begränsad effekt
för den akademiska forskningen. Universitetet anser i denna del
att beloppsgränserna bör höjas rejält, i vart fall beträffande
donationer till universitet och högskolor, att även donationer av
annat än penninggåvor bör tillåtas samt att företag ska kunna
göra avdrag för gåvor. Universitetet vill här peka på de
dynamiska effekter som donationer kan få dvs. att skattebortfall
till del kompenseras av den samhällnytta som forskning och
utbildning genererar.
Behovet av en mer ändamålsenlig lagstiftning
Tillgång till fria, finansiella resurser till universitetens
verksamhet, kan ökas med en bättre incitamentsstruktur
avseende större, privata donationer. Trots de uppenbara bristerna
i föreliggande promemoria anser Uppsala universitet att
förslaget ändå är ett steg i rätt riktning, dvs mot ett system med
tydliga skatteincitament för donationer till akademisk forskning.
Uppsala universitet förordar en ny utredning kring
skattereduktion för gåvor. En sådan utredning bör inriktas mot
gåvor till forskning och utgå från ansatsen att möjliggöra gåvor
från såväl privatpersoner som företag och organisationer. Det
handlar då om färre, men större donationer jämfört med vad som
är i fokus i föreliggande förslag.
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