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Yttrande gällande utredningen om Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell 
verksamhet (SOU 2009:59) 

Sveriges Kristna Råd (SKR) har erbjudits att yttra sig med anledning av ovan nämnda utredning. 

SKR består av 28 medlemskyrkor och 1 kyrka som är observatör. Dessa 29 kyrkor representerar 
tillsammans praktiskt taget alla kristna kyrkor och samfund i Sverige.  

I beredningen av vårt yttrande har vi samarbetat med Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund 
(SST). De flesta av SKR:s medlemskyrkor samverkar med SST. Tillsammans har vi anordnat ett 
seminarium där kyrkorna fick en möjlighet att ge sina synpunkter på utredningen. Vad som framkom 
vid detta seminarium är redovisat i det remissvar som SST lämnat. 

Vi vill därför hänvisa till detta svar som vi också bifogar. Vi har därutöver inget att tillägga. 

 

För Sveriges Kristna Råd 

 

 

Sven-Bernhard Fast   Lennart Molin 

generalsekreterare   biträdande generalsekreterare 
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Finansdepartementet 

103 33  STOCKHOLM 

 

Remissvar 

Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet  

(SOU 2009:59) 

 

Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund - SST - har anmodats att yttra sig över rubricerade 
betänkande. 

SST beklagar att den givna remisstiden inte gett tillräcklig tid för så ingående samtal mellan 
samfunden som skulle ha behövts för att formulera en gemensam uppfattning i denna fråga. 
Samtidigt har det från flera samfund uttalats ett principiellt intresse för någon form av statligt 
stöd genom skatteincitament. Frågan har bedömts ha mycket stor betydelse för samfundens 
framtida finansiering. 

SST noterar att flera av de trossamfund som finns representerade i nämnden, antingen själva 
eller genom något samarbetsorgan, beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet. Flera av 
samfunden har således framfört sina synpunkter på betänkandet i annat sammanhang. SST har 
tagit del av väl genomarbetade remissvar och kommer därför endast att för egen del framföra 
vissa mer centrala synpunkter genom att redovisa vad som framförts till SST av samfunden. 
SST har i detta ärende haft kontakter både med trossamfunden och med andra ideella 
organisationer, t.ex. FRII. 

SST vill betona att direktivens formulering om ett finansieringssystem som ett komplement till 
andra stödformer är av yttersta betydelse för hur frågan behandlats i samfunden. SST 
förutsätter att ett införande av skatteincitament för gåvor inte ska få inverka negativt på det 
offentliga stöd, t ex genom statsbidrag och kommunala bidrag, som idag ges till ideella 
organisationer.  

 

Nämnden för 



SST noterar att Sverige i denna fråga utgör ett undantag - flertalet länder i Europa och även 
USA och Kanada har olika former av system med skatteavdrag för gåvor till ideell verksamhet. 

SST anser att ändamålet för avdragsgilla gåvor har formulerats väldigt snävt av utredningen 
och anser att de allmännyttiga ändamål som föreslås i SOU 2009:65, Moderniserade 
skatteregler för ideell sektor, bättre beskriver ett modernt synsätt på ideell verksamhet och att 
alla dessa ändamål bör kunna stödjas med skatteincitament. Skatteincitament bör medges för 
gåvor till allmännyttig verksamhet såsom social hjälpverksamhet, vård och uppfostran av barn, 
undervisning, utbildning, humanitärt arbete, miljövård, fredsarbete samt idrott och kultur och 
inte bara som utredningen föreslår till vetenskaplig forskning och hjälpverksamhet bland 
behövande.  

SST har noterat att i SOU 2009:65, Moderniserade skatteregler för ideell sektor föreslås även 
en ändring av 25 § 2 st. i lag om ändring i inkomstskattelagen, nämligen att bedriva byts ut 
mot att främja social hjälpverksamhet. Många gåvor ges till insamlingar där insamlaren 
vidareförmedlar gåvan till annan som utför själva hjälpverksamheten. Det är rimligt att även 
sådan vidareförmedling av gåvor bör skattegynnas. 

SST beklagar att utredaren valt att undanta mindre enskilda gåvor från avdragsrätten även om 
det totala beloppet på årsbasis är rimligt stort. Den tradition av givande till samfundet som har 
utvecklats inom olika samfund kan se olika ut och detta bör respekteras av staten. I en del fall 
har man traditionen med många små gåvor, i andra med färre men större gåvor. SST anser att 
det inte finns skäl för någon nedre gräns för de enskilda gåvorna men att det är rimligt med en 
minsta belopp på årsbasis som kan föranleda skatteavdrag. 

Mottagaren skall enligt förslaget både utfärda ett gåvobevis och lämna kontrolluppgift 
avseende gåvan. SST anser att detta är ett onödigt dubbelarbete. En kontrolluppgift skall 
naturligtvis lämnas till Skatteverket och en kopia till givaren. Det bör räcka. SST anser att 
kravet på att vid varje gåvotillfälle mottagaren skall utställa ett gåvobevis leder till en 
omfattande – onödig - administration. 
 
Det bör dessutom räcka med att gåvomottagaren vid ansökan om registrering får garantera att 
belopp understigande ett lägsta gränsvärde inte medtas i den kontrolluppgift som årligen 
lämnas till Skatteverket. Eftersom registreringen kombineras med krav på kvalificerad revisor 
kan kontrollen av efterlevnaden av ett sådant intygande ske inom ramen för den normala 
revisionen. 
 
SST anser att utredningen alltför mycket tagit sin utgångspunkt i de svårigheter som kan tänkas 
uppstå. Utredningen föreslår ett kontrollsystem och en hantering som inte står i proportion till 
de positiva sidorna av en avdragsrätt för gåvor.  

SST anser sammanfattningsvis att utredningen lagt grunden för en fortsatt diskussion av 
principiell karaktär samt att en del av utredningens förslag bör ses över. 

Sundbyberg den 21 oktober 2009 

 

Jan-Erik Levy 
generalsekreterare 


