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Remissyttrande över betänkandet Skatteincitament för gåvor till forskning och 
ideell verksamhet (SOU 2009:59)  
 

Brottsförebyggande rådet (Brå) har fått rubricerade betänkande på remiss och lämnar följande 
yttrande.  
 
Att man på olika sätt söker öka de ekonomiska medlen för forskning och ideell verksamhet är 
både förståeligt och behjärtansvärt. Det är fullt tänkbart att om förslaget genomförs skulle det 
innebära att donationerna ökar till institutioner som verkar för att hjälpa barn och ungdomar och 
som forskar om allvarliga sjukdomar. Förslaget är emellertid kantat av flera svårigheter, vilket 
framgår av de särskilda yttrandena och utredarens egen uppfattning. Vid en sammantagen 
bedömning av de för- och nackdelar som förslaget kan medföra bedömer Brå att nackdelarna 
klart överväger. Brå väljer därför att avstyrka förslaget. Nedan redogörs särskilt för de argument 
som Brå anser väger tyngst mot att förslaget införs.  
 
Ett syfte med den stora skattereformen som genomfördes i början av 1990-talet var att förenkla 
och åstadkomma en likformighet i bestämmelserna. På så sätt skulle man komma bort från de 
otaliga undantag som införts genom åren. Även om olika undantag införts har det ändå varit en 
principiell fråga inom den svenska skatterätten att enbart kunna göra avdrag för kostnader som 
gäller inkomstens förvärvande och bibehållande. Fördelen med skattereformen var också att 
breda skattebaser med få avdragsmöjligheter minskar utrymmet för fel och fusk. Att, så som 
förslaget är utformat, öppna upp för företag och enskilda att göra avdrag för gåvor är ett avsteg 
från denna princip samtidigt som det utgör en komplicering av bestämmelserna. Risken för att 
bestämmelserna då också leder till ökat fusk är tydlig.  
 
Det kan visserligen anses vara ett argument för avdragsrätt att Sverige är tämligen ensamt om 
att vägra avdrag för gåvor, men det går också att argumentera för att svensk skattelagstiftning 
under många år varit förhållandevis framgångsrik med att upprätthålla grundprincipen vid 
inkomstbeskattningen. Som nyss nämnts är det en princip som minskar utrymmet för fel och 
fusk.  
 
Om förslaget genomförs i enlighet med betänkandet finns det även anledning att begrunda om 
inte de avdragsgilla ändamålen med tiden kommer att utökas till att även avse andra ändamål än 
de två som föreslagits. Det framstår som svårt att vägra gåvoavdrag för andra behjärtansvärda 
områden när väl portarna öppnats. Närmast till hands ligger ändamål som kultur, idrott och 
klimat. En sådan utökning skulle medföra ännu fler undantag, och ytterligare komplicering av 
bestämmelserna. För att minska fel och fusk bör skattebaserna vara breda med inga eller få 
undantag. Avdragsrätt bör vara inkomstskattemässigt motiverad.  
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Om förslaget går igenom innebär det att skattesystemet både främjar enskildas stöd till en rad 
verksamheter samtidigt som det genom regelrätt stöd från stat och kommun ska bidra till att 
finansiera dessa. Avdragsrätten som sedan successivt utvidgas till en rad områden borde leda till 
svårigheter att styra det offentliga stödet till de olika ändamålen. Särskilt mot bakgrund av att 
skatteinkomsterna minskar till följd av avdragsrätten 
 
Det finns även anledning att ställa sig frågan om processen där Skatteverket ska godkänna 
gåvomottagare, är en rimlig arbetsuppgift för den redan nu pressade myndigheten. Uppgiften 
synes falla långt utanför verkets vanliga arbetsuppgifter samtidigt som åtgärderna enbart 
riskerar träffa svenska gåvomottagare. Det senare är något som också lyfts av Marianne 
Björnberg i hennes särskilda yttrande.                                                                                                                       
 
Brå, som sammanfattningsvis bedömer att nackdelarna överväger fördelarna, avstyrker således 
förslaget.  
 
 

 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad myndighetschef. Vid den slutliga handläggningen 
deltog verksjuristen jur. dr Lars Korsell, och juristen Saadia Aitattaleb, föredragande. 
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