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Remissvar Fi2015/810 – Promemorian Slopad skattereduktion för gåvor
Sammanfattning av Stockholms Stadsmissions remissvar
Stockholms Stadsmission vill tydligt markera att vi är emot förslaget om att slopa
skattereduktion för gåvor. Vi anser att skattereduktionen haft en mycket positiv
inverkan på givandet vilket inneburit att vi kunnat öka våra insatser för personer som
lever i utsatthet i Stockholm.
Stockholms Stadsmissions insamling från privatpersoner har dubblerats sedan
skattereduktionen infördes, en ökning från 20 Mkr 2011 till 40 Mkr 2014. Vi har haft
en ovanligt kraftig tillströmning av nya givare under perioden och vi upplever att
möjligheten till skattereduktion varit en starkt bidragande faktor till det. Intresset för
skattereduktionen har också varit stort från vår trogna givargrupp vilket resulterat i att
många höjt sina gåvobelopp. Snittgåvan per givare och år har ökat med 33 % från
2011 till 2014. Vi har också sett att många givare valt att höja sin gåva till lägstanivån
för skattereduktion som är 200 kronor. 2011 gav 19 400 personer 200 kr eller mer,
2014 gav 33 500 personer 200 kr eller mer, en ökning med 58 %.
Gåvor från privatpersoner är oerhört viktiga för att Stockholms Stadsmission ska
kunna göra nödvändiga satsningar för olika grupper i Stockholm. En kraftigt växande
grupp EU-migranter som lever i akut hemlöshet och ett stort utanförskap för barn och
ungdomar i vissa av Stockholms förorter är prioriterade målgrupper för
organisationen de kommande åren. Vi befarar att ett slopande av skattereduktionen
för gåvor kommer att påverka vår insamling negativt vilket innebär att vi också
tvingas slopa viktiga insatser.
Vi vill också betona att den administrativa börda som vi upplevde som betydande när
skattereduktionen infördes har minskat avsevärt i och med att omställningar av
system gjorts samt att givarnas kunskaper om skattereduktionen ökat. Ett slopande
av skattereduktionen skulle innebära att de omställningar och investeringar som
gjorts varit förgäves. Dessutom skulle nya informationsinsatser till givarna kosta
ytterligare pengar, som istället skulle kunna användas till verksamhet.

Bakgrundsinformation
Stockholms Stadsmission är en ideell förening som arbetar för att göra Stockholm till
en mänskligare stad. Tack vare gåvor kan vi hjälpa barn och ungdomar som behöver
stöd av en vuxen, barnfamiljer i kris, ensamstående mammor som inte får ihop sin
vardag ekonomiskt, unga vuxna som är i behov av terapi, äldre som lever i
ensamhet, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet.
Stockholms Stadsmission har varit godkänd gåvomottagare för skattereduktion från
januari 2012. Vi hade länge efterfrågat en skattereduktion för gåvor för att stimulera
givandet och vi såg tidigt stor potential för att öka insamlingen. Detta innebar att vi
gjorde snabba kommunikationsinvesteringar för att informera givargruppen om den
nya möjligheten till skattereduktion. Med facit i hand kan vi konstatera att insamlingen
från privatpersoner dubblerats sedan skattereduktionen infördes. En ökning från 20
Mkr 2011 till 40 Mkr 2014. Det är en exceptionell ökning som med stor sannolikhet
kan kopplas till skattereduktionen. Ett konkret exempel är att vi i mars 2012
kontaktade våra månadsgivare och frågade om att de ville höja sina månadsbelopp
till lägstanivån för skattereduktion på 200 kronor. Hela 54 % av de månadsgivare
som kontaktades valde att höja månadsbeloppet. En liknande aktivitet 2011 (innan
skattereduktionen) resulterade i att endast 24 % av månadsgivarna höjde
månadsbeloppet. Vi har också sett att antalet givare som ger minst 200 kr årligen har
ökat med 58 % sedan skattereduktionen infördes.

Avsnitt 1, Författningsförslaget
Stockholms Stadsmission tycker att lagen om skattereduktion för gåvor ska finns kvar
och anser därför inte att några förändringar ska ske i nu gällande lag- och
förordningstext.

Avsnitt 4, Skattereduktion för gåvor slopas
Stockholms Stadsmission tycker att det vore mycket olyckligt om skattereduktionen
för gåvor slopas.
Slopad skattereduktion, slopade insatser
FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) bedömer att ett avskaffande av
skattereduktion för gåvor kommer att leda till minskade intäkter till organisationerna
på ca 250 miljoner kronor per år. För Stockholms Stadsmission skulle ett avskaffande
av skattereduktionen sannolikt innebära lägre intäkter än budgeterat, vilket innebär
att vi får slopa planerade insatser för utsatta målgrupper i Stockholm. Bl.a. för den
växande grupp EU-migranter vi möter samt för barn och ungdomar som lever i stort
utanförskap i en del av Stockholms förorter.
Givarnas intresse
Det finns ett brett stöd för skattereduktion för gåvor bland allmänheten. Under hösten
2014 genomförde Novus en undersökning bland allmänheten på uppdrag av FRII. I
undersökningen ser vi bland annat att sex av tio känner till möjligheten till
skattereduktion för gåvor och två av tre (66 %) tycker att det är bra att man kan få
skatteavdrag när man skänker pengar till ideella organisationer. 59 % av
Socialdemokraternas sympatisörer tycker att skattereduktion för gåvor är bra och
närmare 8 av10 av Miljöpartiets väljare tycker att det är bra. Frågorna ställdes till

Novus Sverigepanel (män och kvinnor 18 till 79 år i ett riksrepresentativt urval) under
perioden 30 oktober till 4 november, 2014.
Detta är en bild som Stockholms Stadsmission kan bekräfta då vi sedan
skattereduktionen infördes har märkt ett stort intresse från våra givare. Majoriteten av
dem som hört av sig har varit positiva och menat att skattereduktionen inneburit att
de kunnat ge lite extra. Vi befarar att det extra utrymmet inte skulle finnas och att
gåvobeloppen skulle minska igen om skattereduktionen slopades.
Investeringar
Vid införandet av skattereduktion för gåvor implementerade en mängd olika
förändringar av rutiner, processer och system för att kunna uppfylla de krav som
Skatteverket ställer samt ge adekvat service till givare. Vi har gjort stora investeringar
både i tid och pengar och att avveckla systemet med skattereduktion för gåvor nu
skulle vara ett stort resursslöseri. Nu är systemen och rutinerna på plats. Den
administrativa börda som vi upplevde som betydande när skattereduktionen infördes
har minskat avsevärt i och med att omställningar av system gjorts samt att givarnas
kunskaper om skattereduktionen ökat. De nya rutinerna sitter och vi kan se att
investeringen i tid och pengar betalar sig. Ett slopande av skattereduktionen skulle
innebära att de omställningar och investeringar som gjorts varit förgäves. Dessutom
skulle nya informationsinsatser till givarna kosta ytterligare pengar, som istället skulle
kunna användas till viktig verksamhet.
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