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Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker förslagen.
Konsekvensutredningen är bristfällig.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
I betänkandet föreslås ändringar i skattebetalningslagen (1997:483), inkomstskattelagen (1999:1229),
lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet, lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter samt lagen (2009:194) om förfarandet vid
skattereduktion för hushållsarbete. Förslagen innebär att den som ger en gåva till en godkänd
gåvomottagare kan komma att medges skattereduktion. Skatteverket kan efter ansökan från en
stiftelse, en ideell förening, ett registrerat trossamfund, ett universitet eller en högskola förklara att
sökanden är godkänd som gåvomottagare. För att en gåva till en godkänd gåvomottagare skall
föranleda skattereduktion för givaren krävs att gåvomottagaren utfärdar ett gåvobevis avseende gåvan
samt skickar en kontrolluppgift avseende sådana gåvor under året till Skatteverket. Reglerna gäller
också motsvarande utländska gåvomottagare hemmahörande inom EES-området eller i en stat med
vilken Sverige ingått ett skatteavtal där det finns regler om informationsutbyte.
I betänkandet anges att för en organisation som vill vara godkänd gåvomottagare kommer reglerna att
innebära administrativt merarbete eftersom organisationen ska godkännas som gåvomottagare och
utfärda gåvobevis och kontrolluppgifter för mottagna gåvor. Merarbetet måste dock ses i ljuset av att
reglerna kan öka inflödet av gåvor.
Som framgår av betänkandet innebär ett genomförande av förslagen betydande administrativa kostnader för
de organisationer som önskar godkännande som gåvomottagare. Konsekvensutredningen innehåller dock
inte någon diskussion om i vilken utsträckning sådana kostnader kan träffa organisationer som bedriver
näringsverksamhet, d.v.s. företag, och närmare uppgifter saknas också om vilka administrativa effekter som
förslagen kan medföra för företag i deras egenskap av givare. I avsaknad av en sådan redovisning kan
Regelrådet inte tillstyrka förslagen.

Synpunkter på konsekvensutredningen

Av 15 a § kommittéförordningen (1998:1474) framgår att om ett betänkande innehåller förslag till nya
eller ändrade regler, ska förslagens kostnadsmässiga konsekvenser anges i betänkandet.
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Konsekvenserna skall anges på ett sätt som motsvarar de krav på innehållet i konsekvensutredningar
som finns i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Av vad som anförts i det föregående följer att den upprättade konsekvensutredningen inte innehåller en
tillräcklig beskrivning av de administrativa konsekvenser som ett genomförande av förslagen kan
medföra för berörda företag. Konsekvensutredningen är därför bristfällig.

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträdet den 13 oktober 2009.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Christina Ramberg och Carl Gustav
Fernlund. Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Anna Ryltenius .

Ordförande
Stig von Bahr

Föredragande
Anna Ryltenius

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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