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Svenskakyrkan ställer sig huvudsakligenpositiv till att systemetmedskattereduktionför gåvortill
ideell verksamhetåterinförs.Svenskakyrkan har dock vissasynpunkter,somframgårav skälen
nedan.

SKÄLEN FÖR YTTRANDET

Svenskakyrkan anseratt alla allmännyttigaändamålenligt inkomstskattelagen
(1999:1229)bör
inkluderasi systemetför skattereduktionför gåvor.I vart fall bör gåvortill bedrivandeeller främjande
av fredsarbeteoch humanitärtarbetesamtinternationelltutvecklingsarbeteinnefattasi systemet.Detta
är verksamhetsom omfattasav allmännyttighetsbegreppet
(prop. 2013/14:1s. 302) och som i
praktikenkompletterardenverksamhetsom bedrivsav ideellabiståndsorganisationer
inom ramenför
social hjälpverksamhet.Metodernaför att människorsomrättighetsbärare
skalyfta sig ur fattigdom
har förändratsfrån att ge direkt hjälp till att arbetamed förebyggandeinsatseroch hjälp till självhjälp
ur ett rättighetsperspektiv.
Genomatt särskilt inkluderadennatyp av verksamheti systemetför
skattereduktionskulle gåvortill den verksamhetsom i praktikenbedrivssom social hjälpverksamhet
av de ideella biståndsorganisationerna
ge rätt till skattereduktion.
Svenskakyrkan ställer sig positiv till att ansökningsavgifterna
för att bli godkändgåvomottagaretas
bort. Vad gäller förutsättningarnaför att bli godkändsom gåvomottagareföreslåsatt densökandehar
somändamålatt främja socialhjälpverksamheteller vetenskapligforskningeller helt eller delvis
bedriversådanverksamhet.Av förslagetär det oklart om t.ex. en organisationsom har ett annat
ändamålän de nu nämndamåstebedrivaverksamheti form av social hjälpverksamhetellerbedriva
verksamheti form av att främja social hjälpverksamhet(jfrexempelpå s. 37 där det talasom att
bedrivasocialhjälpverksamhet).Detta bör klargöras.
Man bör övervägavilka ytterligareförenklingarsomkan genomförasför att minskaden
administrativabördanför organisationerna.
Erfarenhetenfrån förstagångenskattereduktionen
infördesär att administrationenav gåvornaförenademedskattereduktionvar omfattande.En
komplicerandefaktor är att Svenskakyrkan inom sitt arbetemot social utsattheti världenbedriver
ideell verksamhetinom fler ändamåländemsom föreslåsomfattasav skattereduktionen
ävendenna
gång.Återinförandeav skattereduktionbör görasmedlångsiktighetmot bakgrundav att de ideella
organisationerna
behöverha en administrationav gåvornasominte är obetydlig.
Svenskakyrkan anserattdet fannspositivaeffektermedskattereduktionen
sombidrog till ökat
givande.För att ytterligarestimuleragivandetbör ävengränsenför när en gåvakan bli föremålför
skatterektionsänkasfrån 200 kronor per gåvatill 150 kronor per gåva.Lägstabeloppper år bör
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sänkas från 2 000 kr till 1 500 kr. Dessutom bör gränsen för avdragsrätten i ett första steg höjas från
6 000 kronor till 10 000 kronor per år.
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