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Myndigheten
för ungdoms—
och civilsamhällesfrågor

skattereduktion
för gåvortill

Promemorian
Återinförd
ideell verksamhet
(DnrFi2019/00123/S
1)

ungdoms—och civilsamhällesfrågors
(MUCF) yttrande utgår från
regeringens
mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor,
makt att formasina
Myndigheten

för

liv och inflytande
förbättra

över samhällsutvecklingen

Villkoren för det civila

Ett starkt och livaktigt
Enligt principen

samt från regeringens

mål att

samhället.

civilsamhälle

om självsfändigher

är avgörande

demokrati.

för en fungerande

och oberoende

är det viktigt att slå vakt om

samhällets
centrala 1011 i demokratin. En trygg och stabil finansiering är
vidare en avgörande förutsättning
för ett starkt och livaktigt civilsamhälle.
Civila
samhällets
organisationer
har olika intäktsmöj
ligheter men det finns ett stoff
beroende
bland många organisationer
av statligt stöd,
ett stöd
som är styrt
i olika
hög grad. MUCF välkomnar
därför forslag som möjliggör
en diversifiering
av
civila samhällets
intäkter. Att återinföra skattereduktion
för gåvor till ideell
verksamhet skulle
kunna medföra en sådan diversiflering
av civila samhällets
det civila

intäkter varför MUCF kan tillstyrka
återinföra

skattereduktion

av att utreda vissa

promemorians

för gåvor till ideell verksamhet.

förslag —att

MUCF ser

dockbehov

frågor
vidare.

4.2 Godkännande av gåvomottagare
MUCF tillstyrker forslaget
att den tidigare
4.3

huvudsakliga

Förutsättningar

för

ideell verksamhet
MUCF har lång erfarenhet

ansökningsavgiften

godkännandesom gåvomottagare
av prövning

av statsbidrag

slopas.
för

gåvortill

till ideella föreningar.

närmare
på ideella
föreningarnas
demokratiska
värdegrund, då detta är en förutsättning
för att kunna
beviljas statsbidrag i de förordningar som MUCF tillämpar. MUCF ser också
ökade risker
inomcivila samhällets
aktörer. Det fmnsaktörer som Söker sig
associationsformen
ideella föreningar i syfte att tillskansa Sig de fördelar som
associationsformen
ger, exempelvis
att söka bidrag, men vars egentliga syften är
någothelt annat. MUCF ser därför behov av att ytterligare utreda konsekvensema
MUCF har under senare år haft anledning
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av förslaget.

MUCF efterlyser
terrorism.

ska göra en bedömning

värdegrund,

ett motsvarande

demolqatilqiterium,

kraven på begränsad

skattskyldighet

hj älpverksamhet,
godkända

som gåvomottagare.

kvalitetsstämpel

skulle kunna
att utreda om

eller organisationens

så att ideella foreningar
och bedriver

för organisationema

kan ifrågasättas,

och behöver

som

social
kan nekas att bli

godkändsom gåvomottagare

Att bli

( )

uppsåt,
såsomför penningtvätt

av verksamheten

men där ändå verksamheten

2 2

/

0

Det kan även finnas anledning

Skatteverket
uppfyller

‘

närmre analys om bestämmelserna

missbrukas
av personer med oärligt eller kriminellt
eller för att finansiera

8nr34 19

gaging 02 15

innebär

en

därför följas av noggranna

kontroller.
4.5.

Godkännande

av gåvomottagare

och tillsyn

över

godkända

gåvomottagare
MUCF bedömer
tillräckligt

utrett. Det framgår

ansökningar
avseende

att konsekvenserna

av förslaget

inte hur stor hantering

från ideella verksamheter

hanteringen

Skatteverket

för Skatteverket

av de personer

i så fall behöver

anpassa

4.6 Kontrolluppgifter
MUCF tillstyrker promemorians

inte är

väntas bli, både i form av

som vill bli godkända,

men heller inte

som har för avsikt att göra avdraget
organisation

och om

eller resurssättning.

förslag att godkända

gåvomottagare

ska lämna

kontrolluppgift.
4.9 Underlag
för skattereduktion
MUCF tillstyrker de beloppsgränser

och skattereduktionens
storlek
som föreslås och vill särskilt lyfta fram

Vikten av att en sådana beloppsgränser
lagstiftningen

för att undandra

I övrigt har Myndigheten

för

stora belopp till beskattning.

ungdoms-och civilsamhällesfrågor

I detta ärende har generaldirektör
Persson

har varit föredragande.

slutliga beredningen

/

.
W

".

V

'

M

'

generaldirektör

Lena Nyberg
Senioranalytiker

beslutat.

inga synpunkter.

Chefsjuristen
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Tiina Ekman har deltagit

av ärendet.
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