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Återinförd

skattereduktion
för gåvortill ideell verksamhet

Sammanfattning

SOS Barnbyar ser en stor samhällsvinsti
att människor
stimuleras
att ge mer och därmed
också
ökar sitt engagemang
för det gemensamma.

mycketpositivt
till att skattereduktion
för gåvortill ideell verksamhet
ska
återinföras.
Skattereduktion
för gåvorstimulerar ett ökat givande som skapar
resurser
för en
Vi är därför

mängd samhällsnyttiga
verksamheter.
En stark
ideell sektor
är en förutsättning
för att klara
flera av de

samhällsutmaningar
som Sverige och omvärlden
står
inför idag och är en

förutsättm'ng
för ett hållbart samhälle.
Skattereduktion
för gåvor
är därför
inte bara viktigt för
civilsamhället,
utanför hela samhället
i stort.
SOS Bambyar Vill understryka
Vikten av att skapa
ett långsiktigt hållbart system
som genom

skatteavdrag
på gåvorstimulerar
den folkliga filantropin

och bjuder

in fler att

varamed och

bidra. Ett skäl
till detta år helt enkelt att det krävs
en långsiktigare
ekonomisk
förutsägbarhet
för att civilsamhällets
verksamheter
ska få ett effektivt och ändamålsenligt
genomslag.
Ett

annatmervärde
år den samhällsnytta
som uppstår
då engagerade
individer stöttar
de
ändamålsom civilsamhället
arbetar med. En långsiktigt hållbar samhällsutveckling
gymnasav
en förutsägbarhet
i ett system
som där långsiktigt givande premieras
Vilket uppnäsgenom att
erbjuda ett skatteavdrag
för gåvor.
Att återinföra skatteavdrag för gåvor
till ideell verksamhet skulle innebära
att fler kan vara
med och ge mer till ideell verksamhet.
Det skulle
alltså
medföra
att givandet öppnas
upp för
fler och därmedökardelaktigheten och engagemanget. Vi är positiva
till en återinförd

skattereduktion
för gåvordärför att Vi Vill att alla ska få möjlighet
att bidra till civilsamhällets
genom att skänkapengar,
oberoende
av ekonomiska
förutsättningar.
Det år i grunden
en fråga om att alla som aktivt Vill ska kunnavara med och bidra och att ingen ska exkluderas
arbete

på grund av lägre inkomst.
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SOS Barnbyar

.

vill

för skattereduktion
Fler ändamål
definierade

.
.

Vi Vill att:
i förslaget.
dockse förbättringar

i enlighet

med

ändamål,
alhnännyttiga
införs. Samtliga
för gåvor

7 kap 4 g bör godkännas.
inkomstskattelagen

för gåvor.
personer ska kunnafå skattereduktion
]uridiska
på 200 kronor per gåvotillfälle
fler. Gränsen
för att inkludera
ändras
Beloppsgränserna

från2 000 kronor till 1 500 kr.
belopp per år bör sänkas
minsta
till 10 000 kronor.
skede höjas
Taketpå 6 000 kronor per år bör i ett första
avsevärt
förenldas
av kontrolluppgifter
och hantering
till Skatteverket
Rapportering

bör tas bort helt och
.

för gåvomottagama.

Bakgrund
omsorg i våra
förälders
att förlora
eller som riskerar
barnsom förlorat,
stöttar
barnens behov och
holistiskt stöd utifrån
i 135 länder. Vi ger individuellt,
verksamheter
omsorg av barn
social
omfattar
Vår verksamhet
ung vuxen.
blivit
ändatills barnet
rättigheter,
och yrkesutbildningar,
ungdomsboende
förälders omsorg i Vårabambyar,
som förlorat

SOS Barnbyar

iutsatthet,
stöd till barnoch familjer
humanitärt
stöd fill barn och föräldrar,
psykosocialt

(mikrolån,
utsatthet
i svår
stöd till familjer
samtfamiljestärkande
föräldrautbildningar
mm.)
yrkesutbildningar
Målet är att
Vi är

vuxna.
bidragande
självförsörjande,
barnenska växaupp till självständiga,

i
för tryggt givende
som arbetar
medlemmari FRII som är en branschorganisation

av civilsamhället.
delar
(bilaga 1) från alla
FRII representerar 158 organisationer
Sverige.

allmänheten,
kronor i gåvorfrån
FRIIS medlemmarin drygt 8,7 miljarder
samlade
5,6 miljarder kronor vilket
utgör gåvorfrån allmänheten
AV dessa
och organisationer.
företag
etiskt
transparent,
bedrivas
för att insamling av gåvorska
FRII verkar
gåvor.
år 64% av alla

Under

2017

och professionellt.

återinförandet av skattereduktion för gåvor
Vår organisation välkomnar
för gåvorfill ideell verksamhet.
av Skattereduktion
till ett åter'mförande
Vi är mycket positiva
och
givande och bidrar därmed till ett levande
för gåvoruppmuntrar
En skattereduktion

andralander och forskningsstudier
från
Erfarenheter
civilsamhälle.
självständigt

Visar att

ökadeintäkter betyder
pengar.
sig genom att skänka
att engagera
ökarviljan
skatteincitament
mer
får en stabilare ekonomi och därmed har råd att bedriva
organisationer
att ideella
ska kunna
och världen
i Sverige
förbättringar
för att Viktiga samhällsförstärkande
verksamhet

genomföras.
ivande
för åvorstimulerar
Skattereduktion
som
till ett ökatgivande
infördes 2012 kunde Vi se att det stimulerade
När gåvoskatteavdraget
Från 2012 till 2013 ökade
verksamheter.
resurser för en mängd samhällsnyttiga
skapar

med 600 miljoner
90-k0ntoorganisationer
till landets
insamlade medel från allmänheten
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kronor

miljarder
til15,8
5,2miljarder
—från

kronor

ochbedömningen

skattereduktionen
äratt

orsak.
varenbidragande
ochSteel, 2005) om skatters
(Peloza
studier
som bygger på 128separata
En metastudie
ger
Enligt studien
avdragsrätten.
än
mer
ökar
givandet
att
i USA visar
på givandet
påverkan
ökningav gåvomamed 1,44%. Om
genomsnittlig
en skattad
1% ökning avavdragsrätten
detta

resurserna
de totala
stämmerökaralltså

även om det
typer av välfärdstjänster,
förolika

föri offentlig regi.
skeri ideell istället
avEU
för
landemainomEU som inte harnågonformav skattereduktion
av de sista
Sverige ärett

Sveri

e ochresten

som den
avsammamodell
DanmarkochNorge som ärlånder med välfärdsstater
gåvor.
sedan
i Norge harökatkraftigt
Givandet
förgåvor.
harsystemföravdragsrätt
svenska
är500—40000NOK.
givandet
föravdragsgillt
2005 därgränsema
mfördes
avdragsrätten
s
Allmänhetens
genomfördavNovuspå uppdragav FRII ijanuari 2019 tycker drygt sex
Enligt enundersöknjng
till ideella
förgåvorskänkta
attdetärbramed någonformav skattereduktion
avtiopersoner
vilja
att
människor
fler
motivera
skulle
på gåvor
ettskatteavdrag
Detta talar föratt
organisationer.
arbete med samhällsutveckling.
till civilsamhällets
ekonomiskt
bidra
förorganisationerna
till minskadekostnader
ärpositiva
SOS Barnbyarorganisation
fanns
som tidigare
ochårsavgifter
tabortde ansöknings—
att
till förslaget
Viärmycket positiva
av FRIIS
Flera
som gåvomottagare.
godkänns
om respektive
som ansöker
förorganisationer
kunnabliinkluderade
i vägen föratt
enligt ovanstår
om attavgifterna
medlemmarharvittnat
att
organisationer
mindre
framförallt
för
inder
h
ett
var
Avgifterna
som gåvomottagare.
bligodkändasom gåvomottagare.
kunnaansökaom att
överhuvudtaget
förgåvorbörinföras
Flerändamålförskattereduktion
men Vill seatt
ideell verksamhet
förgåvorfill
skattereduktion
återinföra
till att
Viärpositiva
med
organisationer
attalla
Vi anser
breddas.
verksamhet
förorganisationernas
ändamålen
Att
7 kap §4skamkluderas.
ändamåldefinierade iinkomstskattelagen
allmännyttiga
bidratill
bjudainfler att
samma möjligheter att
organisationer
fler ändamålgeralla
inkludera
filantropi.
ochbygger på såvisförenbred ochfolldig
verksamheten
förgåvor
börkunnafåskattereduktion
Företag

även
Attinkludera
förgåvor.
skakunna fåskattereduktion
personer
ävenjuridiska
att
Vianser
ochideellt engagemangävenhos
ansvarstagande
till socialt
ökarincitamentet
anserVi att
potential
skanå sinfulla
gåvor
för
av skattereduktion
införandet
Föratt
näringslivet.
börsesöver.
personer
ävenjuridiska
inkludera
möjligheten att
företagen
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Beloppsgränsernabör ändras förattinkludera
fler

Vi anser attden årliga
beloppsgränsen
enligt
22§ i inkomstskattelagen
skajusteras
till 1500
kronor peråristället
för2000 kr.Dettaskulle
möjliggöra
förfler
att
varamed ochgeoch

bidrar
därmedtill ett
merinkluderende
civilsamhälle.
Statistik
överantalet
personer
som
kundetadelav skattereduktionen
visar
attdetfinns
stor
potential
att
inkludera
fler
genom att
sänkagränsen
fördetsammanlagda
beloppet.
Endast
35% avpersonerna
som fick en
kontrolluppgift
förskattereduktion
förgåvakom upp 11112000krperår.Gränsenpå 200
kronorpergåvaenligt
21§ börhelt
tasbortföratt
förenkla
försåväl
givaren
som mottagaren
samtinkludera
fler
givare.
När skattereduktion
förgåvoråterinförs
bördenövregränsen
på 6000 kronor
höjas
till 10000
kronorsom ettförsta
steg.
Dettaföratt
ökaincitamentet
förde som harmöjlighet
att
gemer,att
ocksåvaradelaktiga
ochökasitt
givande.

Rapporteringtill Skatteverket
bör förenklas
förorganisationerna

Vi anser
attden administrah'va
bördanförmottagande
organisation
måstelättas
avsevärt.
Forslaget
till ändring
i 225i skatteförfarandelagen,
därmottagande
organisation
åläggs
att
lämnakontrolluppgifter
till givaren,
anser
vibörsesöverföratt
inte
drabbacivilsamhällets
organisationer
negativt.
Attadministrera
kontrolluppgifter
förgivare
ärkostsamt
och
svårhanterligt
fören stor
delav deideella
organisationerna
som ärpotentiella
gåvomottagare.
Om administrationen
blir förstor
ochkostsam
kandetfåkonsekvensen
attcivilsamhällets
mindreorganisationer
inte
harmöjlighet
attansökaom att
bligodkändagåvomottagare.
För
större
organisationer
innebär
detocksåadministrationen
att
existerande
databaser
ochsystem
måsteanpassas,
Vilket
ocksåinnebär
ökadeadministrativa
kostnader.
En tung administration,
vilket
enkontrolluppgiftshantering
kanansesvaraförmånga avcivilsamhällets
organisafioner,
kan alltså
ståi vägenförettdiversifierat
och levandecivilsamhälle.

införandet
SOS Barnbyar
ärpositiva
till ett
återinförande
avSkattereduktion
förgåvortill ideell
verksamhet.
Avslutningsvis
vill
vidockpoängtera
attdetåravmycketstor
vikt
att
skattereduktionen
införs
med ett
långsiktigt perspektiv.
Erfarenheter
från hur
skattereduktionen
utnyttjades
under2012—2015visar
attgivamautnyttjade skattereduktionen
i ökadomfattnmg
förvarje
år.
Siffror
från Skatteverket
visar
attantalet
personer
som fick
skattereduktion
förgåvorökademed ca70% mellandetförsta
året
(2012) ochdetsista
året
skattereduktionen
fanns(2015). Antalet organisationer
som vargodkändagåvomottagare
ökadefrån 43till 78under samma period.
Vidare
årdenadministrativa
omställningen
föratt
hantera
skattereduk'tionen
omfattande
förmottagande
organisationer
vilket
ävendettalar
för
Vikten
av långsiktighet
i införandet.
Långsiktighet

i

Förattskattereduktion
förgåvorskafåfull effekt
ochbidra
fill
ettstarkare civilsamhälle
måste
införandet
skemed ettlångsiktigt
perspektiv.
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Stockholm

FörSOS
(

den 15 februari

2019

Barnby Söerige
\

MWM W

Catharina

Gehrke

generalsekreterare
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