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Remissyttrande över promemorian Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet
Ert diarienummerFi2019/00123/S1
Utifrån de aspekterförvaltningsrätten
har att beaktavillförvaltningsrättenframföra följandesynpunkter.
Lagförslagets
konsekvenser
förarbetsbelastningen
hosdeallmänna
förvaltningsdomstolarna
Förvaltningsrätten
delarinte promemoriansbedömningatt lagförslaget
endast
kanförväntaspåverkamåltillströmningen
hosde allmännaförvaltningsdomstolarnamarginellt.En slopadansökningsoch årsavgiftskaenligtförslagetledatill
att mindreideellaverksamheter
i störreutsträckningansökerom att bli godkända
gåvomottagare.
Detta bör ledatill ett ökat antalansökningar,
vilket i sin tur kan
geupphovtill ett ökat antalprocesseri domstol.
Prövningenav om en organisationkommeratt uppfyllakraveni 7 kap.3 § inkomstskattelagen
(1999:1229),
samti övrigt uppfyllade krav somställspå en
godkändgåvomottagare,
inbegriperenframåtsyftande
bedömningsomär av svårarekaraktär.Dennatyp av bedömningkräveren inte obetydligarbetsinsats
hos
domstolarna.Att ett ökat antalmindre,och ickeväletablerade,
föreningar,stiftelseroch trossamfundansökerom att bli registrerade
somgodkändagåvomottagareställerän högrekrav på Skatteverket
och domstolarnai frågaom utredning
och bedömning.
Bristande
redogörelse
förSkatteverkets
tidigare
kontrollinsatser
I likhet medtidigarelagstiftningpåområdetgesSkatteverket
genomnu aktuellt
lagförslagvissa
kontrollbefogenheter.
Huruvidanågrakontrollåtgärdervidtogsav
Skatteverket
beträffandede gåvomottagare
somregistrerades
underperiodenår
2012–2015framgåremellertidinte avpromemorian.För det fall att uppföljande
kontrollergenomfördesframgårinteutfalletav dessakontroller.Det framgår
inte hellerom beslutom återkallelse
av godkännande
somgåvomottagare
har
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fattats vid något tillfälle. Uppgifter av detta slag är av stort värde för att bedöma
hur väl föreslagna bestämmelser om kontroll och tillsyn kan tillämpas i praktiken. Information om Skatteverkets tidigare kontrollinsatser är av särskilt värde
med beaktande av att ett flertal remissinstanser inför införandet av den tidigare
lagstiftningen uttryckte farhågor beträffande kontrollsvårigheter och fusk. En
tydligare redogörelse för Skatteverkets tidigare kontrollinsatser är därför nödvändig för att bedöma förslagets effekter, bl.a. för de allmänna förvaltningsdomstolarnas arbetsbelastning.
Synnerliga skäl att avstå från återkallelse av godkännande
Förvaltningsrätten efterlyser ytterligare vägledning beträffande vad som ska anses utgöra synnerliga skäl enligt 14 § lag om godkännande av gåvomottagare vid
skattereduktion för gåva, som ger Skatteverket en möjlighet att avstå från återkallelse, trots att förutsättningarna för godkännande av gåvomottagaren inte längre
är uppfyllda.

Detta remissyttrande har beslutats av rådmannen Hanna Werth. I handläggningen har även förvaltningsrättsfiskalen Daniela Ochsenius Andersson och föredragande juristen Klara Nordin (föredragande) deltagit.
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