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Karolinska Institutet har anmodats att lämna yttrande avseende promemorian
Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet.
Bifogat yttrande överlämnas.
Beslut i detta ärende har fattats av prorektor Karin Dahlman-Wright efter
föredragning av Development Office director Jenny Löhr.
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Remissvar avseende promemorian Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell
sektor.
Karolinska Institutet (KI) anser på det stora hela att initiativet att återinföra
skattereduktionen för enskildas gåvor till ideella ändamål är en god idé.
Vi hade gärna sett att svenska universitet och högskolor fanns föreslagna som möjliga
gåvomottagare i 6§ i lagförslaget. Det finns ett betydande, inte minst symbolvärde, i att
svenska privatpersoner har möjlighet att skänka gåvor direkt till universitet och högskolor.
KI förstår att den huvudsakliga målgruppen för den föreslagna lagstiftningen är de stora
hjälporganisationerna och trossamfunden vilka bedriver en bred insamlingsverksamhet och
folkbildning mot allmänheten och som har den administrativa kapaciteten att ta emot
många, mindre donationer. KI har inga önskemål om att konkurrera med dessa
organisationer, särskilt inte som flera av dem är stora och viktiga samarbetspartners och
finansiärer till många projekt och enskilda forskare verksamma vid KI. Möjligheten för KI
att bli gåvomottagare är dock önskvärd t.ex i samband med kontakter med universitetets
alumnikrets, där det finns ett intresse att stötta sin alma mater som bättre skulle kunna tas
till vara.
KI vill också hänvisa tillbaka till vårt remissvar om det ursprungliga betänkandet ”SOU
2009:59 Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet” där de
föreslagna beloppsgränserna diskuteras. Ur remissvaret:
”För KI:s och den övriga akademiska forskningens del är donationer, sponsring och
bidrag till forskning från företag och privatpersoner det som borde ligga i fokus för
en ytterligare lagändring. Det handlar då om betydligt färre, men större transaktioner
jämfört med ansatsen i föreliggande utredning. I t.ex. Norge har lagstiftarna insett att
stora donationer gör skillnad och ger där skattefinansierat stöd för gåvor till
forskning över 5 MNOK.
Möjligheter för privatpersoner att ge donationer till forskning kan betraktas ur ett
internationellt konkurrensperspektiv och man kan då konstatera att förutsättningarna
är sämre för personer bosatta i Sverige jämfört med personer bosatta i andra länder.
”Situationen kan alltså uppkomma att en donator – privatperson eller företag –
föredrar att av skatteskäl ge en gåva till ett utländskt universitet eller välgörande
stiftelse snarare än till ett svenskt” (ur ”Rapport om skatteavdrag för donationer och
gåvor till forskning”, KVA 2007). KI anser att, det fokus man i föreliggande
utredning lagt på relativt små gåvor, inte löser detta problem.
Tillgång till fria, finansiella resurser till universitetens forskning, kan ökas med en
bättre incitamentsstruktur avseende större, privata donationer. Rena donationer
kommer idag sällan från företag utan oftast från privatpersoner, dödsbon, stiftelser
eller organisationer. Det som på det sättet kan klassas som rena donationer bidrar, i
genomsnitt under 10 år, till ca 1/30 av KIs forskningsfinansiering. Hos flera av
landets universitet och högskolor är den nivån mycket lägre. Varje donation utgör ett
viktigt bidrag till ett enskilt lärosäte men är ändå en liten sammantagen volym i
förhållande till statskassan och det hypotetiska skattebortfall en avdragsrätt skulle
orsaka.”
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De donationer som KI erhåller idag från privatpersoner är främst mindre gåvor, givna via
vår hemsida (100-5 000 kr) eller stora donationer (över en halv miljon kr). Gåvor i
mellansegmentet, 5 000 till 500 000 kr förekommer mer sällan. Vi är övertygade om att ifall
beloppsgränsen för skattereduktion höjdes så skulle fler privatpersoner altruistiskt bidra till
att stärka den svenska forskningen framöver.

