
  
  
 
YTTRANDE 
Fi2019/00123/S1 
 
 
Finansdepartementet Frivilligorganisationernas Insamlingsråd  
Skatte- och tullavdelningen               Box 623 
103 33 Stockholm                101 32 Stockholm 
 
 

Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet 
 
Sammanfattning 
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) ser en stor samhällsvinst i att människor 
stimuleras att ge mer gåvor och därmed också öka sitt engagemang för det gemensamma.  
 
FRII är därför mycket positiv till att skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet ska 
återinföras. Skattereduktion för gåvor stimulerar ett ökat givande som skapar resurser för 
en mängd samhällsnyttiga verksamheter. En stark ideell sektor är en förutsättning för att 
klara flera av de samhällsutmaningar som Sverige och omvärlden står inför idag. 
Skattereduktion för gåvor är inte bara viktigt för civilsamhället utan för hela samhället i 
stort.  
 
FRII vill understryka vikten av att skapa ett långsiktigt hållbart system som genom 
skattereduktion för gåvor stimulerar den folkliga filantropin och bjuder in fler att vara 
med och bidra. Ett skäl till detta är att det krävs en mer långsiktig ekonomisk 
förutsägbarhet för att civilsamhällets verksamheter ska få ett effektivt och ändamålsenligt 
genomslag. Ett annat skäl är den samhällsnytta som uppstår då engagerade individer 
stöttar de ändamål som civilsamhället arbetar med. För att garantera förutsägbarheten 
efterfrågar FRII därför en långsiktig, tvärpolitiskt hållbar lösning för skattereduktion för 
gåvor. 
 
Att återinföra skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet skulle innebära att fler kan 
vara med och bidra till ideell verksamhet. Det skulle medföra att givandet öppnas upp för 
fler och därmed ökar delaktigheten och engagemanget. FRII är positiva till en återinförd 
skattereduktion för gåvor därför att vi vill att alla ska få möjlighet att bidra till 
civilsamhällets arbete genom att skänka pengar oberoende av ekonomiska 
förutsättningar. Det är i grunden en fråga om att alla som vill ska kunna vara med och 
bidra och att ingen ska exkluderas på grund av lägre inkomst. 
 
FRII vill dock se följande förbättringar i förslaget: 
 



  
  

• Att fler ändamål för skattereduktion för gåvor införs. Samtliga allmännyttiga 
ändamål, definierade i enlighet med inkomstskattelagen 7 kap 4 §, bör godkännas.   

• Juridiska personer bör kunna få skattereduktion för gåvor.  
• Beloppsgränserna bör ändras. Gränsen på 200 kronor per gåvotillfälle bör tas bort 

helt och minsta belopp per år sänkas från 2 000 kronor till 1 500 kr. Taket på 6 000 
kronor per år bör i ett första skede höjas till 10 000 kronor.  

• Rapportering till Skatteverket och hantering av kontrolluppgifter bör förenklas för 
gåvomottagarna.  

 
Bakgrund 
FRII är en branschorganisation som arbetar för tryggt givande i Sverige. FRII 
representerar 158 organisationer (bilaga 1) från alla delar av civilsamhället. Under 2017 
samlade FRIIs medlemmar in drygt 8,7 miljarder kronor i gåvor från allmänheten, företag 
och organisationer. Av dessa utgör gåvor från allmänheten 5,6 miljarder kronor vilket är 
64% av alla gåvor. FRII verkar för att insamling av gåvor ska bedrivas transparent, etiskt 
och professionellt.  
 
FRII välkomnar återinförandet av skattereduktion för gåvor 
FRII är mycket positiva till ett återinförande av Skattereduktion för gåvor till ideell 
verksamhet. En skattereduktion för gåvor uppmuntrar givande och bidrar därmed till ett 
levande och självständigt civilsamhälle. Erfarenheter från andra länder och 
forskningsstudier visar att skatteincitament ökar viljan att engagera sig genom att skänka 
pengar. Ökade intäkter betyder att ideella organisationer får en stabilare ekonomi och 
därmed har råd att bedriva mer verksamhet för att viktiga samhällsförstärkande 
förbättringar i Sverige och världen ska kunna genomföras.  
 
Från ett demokratiutvecklingsperspektiv menar FRII att våra medlemmar genom sina 
olika former av ideellt engagemang bidrar till samhällsutveckling som gynnar 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Detta bidrag synliggörs dels genom de ideella krafter 
som på olika sätt kanaliserar sitt engagemang som volontärer, dels genom det folkliga 
givandet. FRII menar att människors olika engagemangsformer måste 
värderas lika.  
 
Formerna för engagemang förändras i takt med att samhället förändras. För unga 
människor, som i mångt och mycket gör sina livsval i relation till hållbarhetsperspektiv, 
handlar engagemanget ofta om att på olika sätt utrycka sina ställningstaganden i 
samhällsfrågor. Det kan vara digitala upprop, att bidra ekonomiskt genom en egen 
insamling eller att vara aktivist eller volontär i en civilsamhällsorganisation. För de äldre 
givarna i FRIIs medlemsorganisationer blir givandet många gånger det engagemang som 
består när tiden som aktiv volontär ligger bakom dem. Det som förenar, oavsett ålder, är 
givandet som ett sätt att kanalisera sitt samhällsengagemang. Ett sätt att bidra till 
samhällsnytta, demokratiutveckling och hållbarhetsmål.  
 



  
  
Skattereduktion för gåvor stimulerar givande 
När skattereduktion för gåvor infördes 2012 stimulerade det till ett ökat givande som 
skapade resurser för olika samhällsnyttiga verksamheter. Från 2012 till 2013 ökade 
insamlade medel från allmänheten till landets 90-kontoorganisationer med 600 miljoner 
kronor – från 5,2 miljarder till 5,8 miljarder kronor och bedömningen är att 
skattereduktionen var en bidragande orsak.  
 
En metastudie som bygger på 128 separata studier (Peloza och Steel, 2005) om skatters 
påverkan på givandet i USA visar att givandet ökar mer än avdragsrätten. Enligt studien 
ger 1% ökning av avdragsrätten en skattad genomsnittlig ökning av gåvorna med 1,44%.  
 
Allmänhetens syn 
Enligt en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av FRII i januari 2019 anser drygt 
sex av tio personer att det är bra med någon form av skattereduktion för gåvor skänkta till 
ideella organisationer. Detta talar för att en skattereduktion för gåvor skulle kunna motivera 
fler människor att vilja bidra ekonomiskt till civilsamhällets arbete och att det finns en 
generellt positiv inställning.  
 
Sverige i förhållande till övriga länder inom EU 
Sverige är ett av de sista länderna inom EU som inte har någon form av skattereduktion 
för gåvor. Danmark och Norge, som är välfärdsstater av samma modell som den svenska, 
har infört system för skattereduktion för gåvor. Givandet i Norge har ökat kraftigt sedan 
avdragsrätten infördes 2005 där gränserna för avdragsgillt givandet är 500–40 000 NOK. 
 
I övriga länder inom EU ser det väldigt olika ut vad gäller vilken form av skatteincitament 
för givande som finns men gemensamt för många av dem är att någon form av 
skatteincitament finns för att uppmuntra givande. Variationerna mellan länderna handlar 
till exempel om: 

• Vilket maxbelopp som ger rätt till skattereduktion, här finns en stor bredd där 
Storbritannien inte har något maxbelopp alls.  

• Tillvägagångssätt, det vill säga hur givarna går till väga för att få sin 
skattereduktion, här återfinns till exempel system där du kan skänka direkt via 
lönen.  

• Administration – i många länder är det givaren själv som administrerar avdraget 
och mottagande organisation är bara skyldiga att lämna kvitto på gåvan. 

• Mottagande organisation – i en del länder kan gåvor till alla registrerade ideella 
organisationer ge skattereduktion medan det i andra är begränsat till specifika 
ändamål eller verksamheter. 

 
FRII är positiva till minskade kostnader för organisationerna 
FRII är mycket positiva till förslaget att ta bort de ansöknings- och årsavgifter som 
tidigare fanns för organisationer som ansöker om respektive godkänns som 



  
  
gåvomottagare. Avgifterna var ett hinder för framförallt mindre organisationer att 
överhuvudtaget kunna ansöka om att bli godkända som gåvomottagare.  
 
Fler ändamål för skattereduktion för gåvor bör införas 
FRII är positiva till att återinföra skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet men vill 
se att definitionen av ändamålen för godkända organisationer vidgas. FRII anser att alla 
organisationer, med allmännyttiga ändamål definierade i inkomstskattelagen 7 kap §4, 
ska inkluderas. Att inkludera fler ändamål ger alla organisationer samma möjligheter att 
bjuda in fler att bidra till verksamheten och bygger på så vis för en bred och folklig 
filantropi.  
 
Företag bör kunna få skattereduktion för gåvor 
För att införandet av skattereduktion för gåvor ska nå sin fulla potential anser FRII att 
inkludering av juridiska personer bör utredas. Att inkludera juridiska personer som företag 
ökar incitamentet till socialt ansvarstagande och ideellt engagemang även inom näringslivet.  
 
Beloppsgränserna bör ändras för att inkludera fler 
FRII anser att den årliga beloppsgränsen enligt 67 kap 22 § i inkomstskattelagen ska 
justeras till 1 500 kronor per år istället för 2 000 kr. Detta skulle möjliggöra för fler 
människor att ge en gåva och bidrar därmed till ett mer inkluderande civilsamhälle. 
Statistik över antalet personer som kunde ta del av skattereduktionen mellan 2012 - 2015 
visar att det finns en stor potential att inkludera fler genom att sänka gränsen för det 
sammanlagda beloppet. Endast 35% av personerna som fick en kontrolluppgift för 
skattereduktion för gåva nådde 2 000 kr per år. 
 
Gränsen på 200 kronor per gåva enligt 21 § bör helt tas bort för att förenkla för såväl 
givaren som mottagaren samt för att inkludera fler givare.  
 
När skattereduktion för gåvor återinförs bör den övre gränsen på 6 000 kronor höjas till 10 000 
kronor som ett första steg. Detta för att öka incitamentet för de som har möjlighet att ge mer, 
att också vara delaktiga och öka sitt givande.   
 
Rapportering till Skatteverket bör förenklas för organisationerna 
FRII anser att den administrativa bördan för mottagande organisation måste lättas. 
Förslaget till ändring i 22 kap 22§ i skatteförfarandelagen, där mottagande organisation 
åläggs att lämna kontrolluppgifter, anser FRII bör ses över för att inte drabba 
civilsamhällets organisationer negativt. Att administrera kontrolluppgifter för givare är 
kostsamt och svårhanterligt för många ideella organisationer. Om administrationen blir 
för stor och kostsam kan det få konsekvensen att civilsamhällets mindre organisationer 
inte har möjlighet att ansöka om att bli godkända gåvomottagare.  
 



  
  
Långsiktighet i införandet 
FRII är mycket positiva till ett återinförande av skattereduktion för gåvor till ideell 
verksamhet. Avslutningsvis vill vi dock poängtera att det är av mycket stor vikt att 
skattereduktionen införs med ett långsiktigt perspektiv. Dels för att det tar tid innan 
skattereduktionen får genomslag hos allmänhet och organisationer, dels för att 
anpassningen för att hantera skattereduktionen är kostsam för mottagande 
organisationer. Detta understryks av statistik från Skatteverket som visar att antalet 
personer som fick skattereduktion för gåvor ökade med ca 70 % mellan det första året 
(2012) och det sista året skattereduktionen fanns (2015). Antalet organisationer som var 
godkända gåvomottagare ökade från 43 till 78 under samma period.  
 
För att skattereduktion för gåvor ska få full effekt och bidra till ett starkare civilsamhälle 
måste införandet ske med ett långsiktigt perspektiv. FRII efterfrågar därför en 
tvärpolitiskt hållbar lösning för skattereduktion för gåvor. 
 
 
Stockholm den 15 februari 2019 
 
För Frivilligorganisationernas Insamlingsråd  
 
 
 
Charlotte Rydh 
Generalsekreterare 
 
 
 
 
  



  
  
Bilaga 1 

Lista FRIIs medlemmar 2019-02-15 

A Non Smoking Generation 
ActionAid 
Afrikagrupperna 
Afrikas flygande läkare - AMREF 
Alzheimerfonden 
Amnesty International 
Astma- och Allergiförbundet 
Autism- och Aspergerförbundet 
Barncancerfonden 
Barndiabetesfonden 
Barnfonden 
Blomsterfonden 
BRIS 
Bröstcancerförbundet 
Bufff Sverige 
Cancer- och Allergifonden 
Cancerfonden 
CancerRehabFonden 
Chemsec 
Civil Rights Defenders 
Clowner utan Gränser 
Demensfonden 
Diabetesfonden 
Diakonia 
Djurens Rätt 
Djurskyddet Sverige 
ECPAT Sverige 
Erikshjälpen 
Eskilstuna Stadsmission 
Fibromyalgiförbundets forskningsstiftelse 
Forska Utan Djurförsök 
Friluftsfrämjandet 
Frisk och Fri - Riksföreningen mot ätstörningar 
Frälsningsarmén 
FUB 
Föreningen Fairtrade Sverige 
Föräldralösa Barn (tidigare Adoptionscentrum) 
Gambiagrupperna 
Greenpeace Norden 
Göteborgs Kyrkliga Stadsmission 
Göteborgs Räddningsmission 
Hand in Hand Sweden 
Hela Människan 
Hjärnfonden 



  
  
Hjärta till Hjärta 
Hjärtebarnsfonden 
Hjärt-Lungfonden 
Human Bridge 
Human Rights Watch Scandinavia Insamlingsstiftelsen 
Hungerprojektet 
Håll Sverige Rent 
Hörselskadades Riksförbund - HRF 
Ideella föreningen Furuboda Åhus 
IndianChildren 
Individuell Människohjälp - IM 
Insamlingsstiftelsen Bräcke Diakoni 
Insamlingsstiftelsen Choice 
Insamlingsstiftelsen RFSL 
Insamlingsstiftelsen Sightsavers 
Interpeace 
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening 
Islamic Relief 
Jontefonden 
Kalmar Stadsmission 
KFUM Sverige 
Kristna Fredsrörelsen 
Kvinna till Kvinna 
Kvinnor & Hälsa 
Latinamerikagrupperna 
Lepramissionen 
Lilla Barnets Fond 
Linköpings Stadsmission 
Läkare i Världen 
Läkare Utan Gränser 
Läkarmissionen 
Läxhjälpen 
Mattecentrum 
Mentor Sverige 
Mercy Ships Sweden 
Min Stora Dag 
Mind 
Missing People Sverige 
My Right 
Män för jämställdhet 
Naturarvet 
Naturskyddsföreningen 
Neuroförbundet 
New Hope Reseindustrins Barnfond 
New Life Mission 
Njurfonden 
Nordens Ark 
Nordisk Hjälp 



  
  
Operation Smile Sverige 
Oxfam Sverige 
Palestinagrupperna i Sverige 
Peace Parks Foundation Sweden 
Plan International 
PMU InterLife 
Project Playground 
Prostatacancerförbundet 
Psoriasisförbundet 
Psykiatrifonden 
Radiumhemmets Forskningsfonder 
Raoul Wallenberg Academy 
Reach for Change 
Reumatikerförbundet 
RFSU 
Right Livelihood Award Stiftelsen 
Riksförbundet för Rörelseförhindrade Barn och Ungdomar - RBU 
Riksförbundet Hjärt-Lung 
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner 
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 
Rädda Barnen 
Save the Orangutan Sweden 
Scouterna 
Sjöräddningssällskapet 
Skåne Stadsmission 
SOS Barnbyar 
Spädbarnsfonden 
Star for Life 
Stiftelsen Berättarministeriet 
Stiftelsen Friends 
Stiftelsen Fryshuset 
Stiftelsen Läkare Mot Aids Forskningsfond 
Stockholms Stadsmission 
STÖDKRIS 
Suicide Zero 
Svenska Afghanistankommittén - SAK 
Svenska Celiakiförbundet 
Svenska FN-förbundet 
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 
Svenska Hästars Värn 
Svenska kyrkans internationella arbete 
Svenska Livräddningssällskapet 
Svenska Läkare mot Kärnvapen - SLMK 
Svenska Röda Korset 
Sverige för UNHCR 
Sveriges Lions Hjälpfond 
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige 
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund - Sportfiskarna 



  
  
Teskedsorden 
The Perfect World Foundation 
Tjejzonen 
Tostan Sverige 
Ung Cancer 
Unicef Sverige 
Uppsala Stadsmission 
War Child 
WaterAid 
We Effect 
Vi-skogen 
World Animal Protection 
World Childhood Foundation 
World's Children's Prize 
Världsnaturfonden WWF 
Västerås Stadsmission 
Ågrenska 
Örebro Stadsmission 
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