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Sveriges kristna råd som av Finansdepartementet
har inbjudits att lämna synpunkter på
promemorian
Återinförd skattereduktionför
gåvor till ideell verksamhet
Vill framfdra följ ande
synpunkter.
Sveriges kristna råd ställer sig positiv till att skattereduktion
för gåvor till ideell verksamhet
återinförs. Sådana skattelättnader
förekommer redan i de flesta jämförbara
[ånder och kan främja
enskilda människors
initiativ att skänka
gåvor till ideella ändamål. Att ansökningsavgiftema
för
att bli godkänd gåvomottagare
tas bort är positivt eftersom det kunde vara en tröskel för mindre
organisationer.
Den första gången skattereduktionen
infördes stimulerades
ett ökat givande vilket medförde mer
resurser till samhällsnyttig
verksamhet. Dessamedel används inom kyrkorna och Våra närstående
organisationer
till ett Viktigt arbete för utsatta människor. I förlängningen
bidrog
skattereduktionen
till att uppnå regeringens mål om ett starkt och sj älvständigt civilsamhälle.
Erfarenheten
från första gången skattereduktionen
infördes är att administrationen
aV gåvorna
fo'renade med skattereduktion
var omfattande. Det krävdes stora insatser för att anpassa de
administrativa
systemen för uppföljning av de gåver som kvalificerades
för skattereduktion.
Både större och mindre kyrkliga samfund har därför pekat på att det är mycket viktigt att
re elverket för ! attereduktion
har en långsiktig inriktning denna gång.
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Postadress

Besöksadress

Sveriges kristna råd

Gustavslundsvägen

Telefon:

Box 140 38

Alviks Torg, Bromma

Webb: www.skr.org

167 14 Bromma

Stockholm

Twitter:

18

iSverige.

08—453 68 00

E-post: info@skr.org
@SvKristnaRad

Dessa

30

kyrkor

Med grund i kristen
Bankgiro: 58 34—8756
Org.nr:

817603-0735

tro är kyrkorna
i Sverige, liksom runt om i världen, engagerade
i frågor som rör människors
liv,
värdighet
och rättigheter.
Kyrkorna
i Sverige
har stora kontaktytor
med människor
i olika
livssituationer.
Frågor om människors
villkor aktualiseras
i olika sammanhang,
inte minst bland de
människor
som migrerat till Sverige. Flera av kyrkorna i Sveriges kristna råd har stor kontaktyta
i det
sammanhanget.
Kyrkorna
i SKR vill samverka
med andra samhällsaktörer
för ett välkomnande
och

inkluderande

samhälle där människors

rättigheter

och värdighet

värnas.
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