Oslo, 10.11.2021

Å halvere skattefradraget svekker ideelle organisasjoner og går ut over
de gode sosiale formålene
Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022), Statsbudsjettet 2022
Fundraising Norge takker for muligheten til å kommentere
tilleggsproposisjonen. Vårt anliggende er tilleggsproposisjonen om skatt,
avgifter og toll, punkt 3.6 Gavefradrag (s. 34); «Regjeringen foreslår å
redusere den maksimale fradragsgrensen for pengegaver til frivillige
organisasjoner til 25 000 kroner.»
Fundraising Norge mener regjeringen ikke kan halvere skattefradraget
dersom regjeringen vil «sikre god finansiering av frivilligheten»
(Hurdalsplattformen) og ha en god omfordelingspolitikk som løfter svake
grupper i samfunnet.
Vi ber Stortinget beholde skattefradraget på 2021 nivå.
Hvem er Fundraising Norge?
Fundraising Norge arbeider for å sikre forutsigbare rammevilkår slik at
ideelle organisasjoner kan skaffe viktige frie inntekter som er avgjørende
for sosial innovasjon og arbeid som det offentlige ikke gjør, og private ikke
ser noen økonomisk interesse i å gjøre.
Vi representerer 120 organisasjonsmedlemmer- det er for mange for å
nevne alle, men eksempelvis er Røde Kors, Kreftforeningen, Care, Kirkens
Nødhjelp, Amnesty, SOS-barnebyer og Dyrevernalliansen blant våre
medlemmer. Inntjeningen fra våre medlemmer ligger rett over 20
milliarder.
Les mer om Fundraising Norge.
Fullstendig liste over våre medlemmer
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Halvering av skattefradraget rammer svake grupper og gode formål
Med en regjeringsplattform som spesifiserer at målet er å «sikre god
finansiering av frivilligheten», legger vi til grunn at den nye regjeringen
ønsker å arbeide for å bedre rammevilkårene for ideelle organisasjoners
inntektsskapende aktiviteter.
Det kom derfor som en stor overraskelse at regjeringen ønsker å halvere
skattefradraget for gaver. Vi antar at regjeringen her er opptatt av å
redusere skattefradrag til de rikeste, men endringen av denne spesifikke
skattelettelsen er etter vår mening misforstått omfordelingspolitikk.
Vi ber Stortinget revurdere og tenke på samfunnseffekten. For dette er
ikke god omfordelingspolitikk. Tvert imot – her rammer regjeringen de
aller svakeste og de uten stemme i samfunnsdebatten. Våre
medlemsorganisasjoner samler inn midler til eksempelvis bekjempelse av
sykdom og fattigdom, eller til å fremme dyrevelferd og klimatiltak. Det er
de sosiale formålene som vil rammes med denne endringen – ikke de
rikeste i samfunnet.
Fundraising Norge og regjeringen er enige om at de med god økonomi
må bidra mer til å løse de store samfunnsutfordringene fremover. Nettopp
derfor er vårt anliggende gode rammevilkår for selvfinansiering av ideell
sektor.
Perspektivmeldingen skisserer tydelige utfordringer for norsk økonomi, for
offentlige finanser og for videreføring av de norske velferdsordningene i et
langsiktig perspektiv. Det blir rett og slett mindre penger i statskassa til å
finansiere gode formål i fremtiden, derfor trenger Norge mer enn noen
gang en ideell sektor som skaffer midler gjennom selvfinansiering.
Skattefradrag fungerer godt som insentiv
Skattefradrag for gaver har vist seg å fungere godt som et insentiv til å øke
bidragene fra private og næringsliv til ideell sektor. Høyere ambisjoner for
vår sektor - inklusivt en større rolle i å bidra til bedre folkehelse og økt
velferd (Hurdalsplattformen) – lar seg ikke kombinere med svekkede
insentiver til selvfinansiering.
Det har tatt over ett tiår å opparbeide en helt nødvendig stigende trend for
gaver. Risikoen er stor for at endringen vil ta oss tilbake i utviklingen, noe vi
ikke tror er regjeringens intensjon.
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Å gi skattelettelser for ønsket atferd er et godt og velprøvd prinsipp også
fra andre politikkområder. Det har også vært tverrpolitisk enighet om at
dette er noe som fungerer.
Noen nøkkeltall:
Bruken av ordningen omfattet drøyt 750 000 skatteytere i 2016. Til
sammenligning var 282 000 skatteytere med i ordningen i 2003. Som figur
1 viser har skattefradragsordningens omfang økt kraftig i perioden 20042016 sett under ett. I den samme perioden har det blitt rapportert inn totalt
29,7 milliarder kroner gitt i gaver.
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Skattefradrag er mer fremtidsrettet enn full momskompensasjon
Vi håper at Stortinget er enig med oss i at det må legges til rette for et
sterkere samarbeid mellom privat, ideell og offentlig sektor. Kun på den
måten skaper vi nødvendig innovasjon og synergier for en bærekraftig
ideell sektor fremover.
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Full momskompensasjon er naturligvis positivt, men for å sitere en av våre
medlemmer; «vi tar skattefradrag over momskompensasjon any day».
Skattefradragsordningen stimulerer private givere, og gir ideelle
organisasjoner mer finansiell selvstendighet. Økte inntekter fra gaver
stimulerer kjerneaktivitetene, og gir økt handlefrihet til å arbeide for
organisasjonenes formål. Samtidig er dette midler som kan brukes til
utvikling og innovasjon, eksempelvis for å følge med i den digitale
utviklingen i samfunnet.
Fundraising Norge vet at det er mulig å øke graden av selvfinansiering.
Eksempelvis mottar vi selv ingen støtte fra det offentlige, og vi
representerer en sektor som historisk har klart å tenke nytt. Vi behøver ikke
å gå lenger tilbake enn mars 2020 for å se imponerende omstillingsevne
under pandemien. Ideell sektor har - takket være organisasjonenes evne til
å stå sammen- kommet seg relativt godt gjennom, men det har kostet.
Og nå trenger vi mer enn noen gang insentiver som stimulerer til
giverglede for å utløse private midler til de store samfunnsoppdragene vi
står overfor.
Fundraising Norge mener at finansiering av gode formål gjennom
skattefradrag for gaver til ideelle organisasjoner er en klok omfordeling av
penger som kommer svake grupper og viktige samfunnsoppdrag til gode,
og ber derfor Stortinget om å beholde dagens skattefradrag på 50.000
NOK.
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