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Yttrande över
Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet,
SOU 2009:59
Famna välkomnar att regeringen låtit utreda frågan om att det även i Sverige,
med den roll skattesystemet här har, skall kunna införas incitament för enskilda
personer och företag att erhålla en skattereduktion för gåvor till forskning och
ideell verksamhet.
Vi finner att utredaren lämnar ett väl genomarbetat förslag i de delar som
främst avser gåvor till ideella verksamheter. Mot bakgrund av
utredningsdirektiven är vi inte förvånade över att utredaren, trots sitt väl
avvägda förslag ändå avråder regeringen att införa detsamma.
Vi finner också att hela frågan har kommit att betraktas från ett alltför
myndighetspräglat perspektiv istället för att sätta in det i det större
sammanhang som regeringsförklaringen (2006) och Överenskommelsen på det
sociala området anvisar, nämligen det om civilsamhällets betydelse och vikten
av idéburna organisationer samt behovet av en sammanhållen politik för
tillväxt och utveckling av ideella verksamheter.
Utredningens förslag skall ses som en del i den större frågan om den ideella
sektorns långsiktiga finansiering. Famna har föreslagit i sitt yttrande över
integrationsdepartementets utkast till proposition för en politik för den ideella
sektorns utveckling, att en sådan utredning bör tillsättas.
Det är en brist att finansieringen av en sådan stor och väsentlig, om än komplex
samhällssektor fortfarande tillåts hanteras i serie delutredningar, i stort utan
inbördes sammanhang och helhetsgrepp.
I avvaktan på att en sådan utredning tillsätts tillstyrker Famna
utredningens (2009:59)förslag med följande tillägg;
‐
‐
‐

‐

Skattereduktion för gåvor införs från och med den 1.1.2010
Beräknat skattebortfall finansieras med höjd tobaksskatt
Ändamålet breddas till allmännyttig verksamhet såsom social
hjälpverksamhet, hälso- och sjukvård och social omsorg, vård och
uppfostran av barn, utbildning, humanitärt arbete, miljövård samt idrott
och kultur.
Ett maxbelopp för fysiska personer sätts till 30000 kr
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Det procentuella avdraget för fysisk respektive juridisk person sätts till
30 %
Att förslaget följs upp och utvärderas efter 5 år
Mottagande organisationer skall inte behöva utställa gåvobrev till
givare.
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