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YTTRANDE  

SKATTEINCITAMENT FÖR GÅVOR TILL 
FORSKNING OCH IDEELL VERKSAMHET  

SOU 2009:59 
 

Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta om statliga bidrag och 
ersättningar till konstnärer, i den utsträckning detta inte är någon annans 
uppgift. Myndigheten ska hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska 
och sociala förhållanden samt löpande bevaka trygghetssystemens utformning 
och tillämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet. Myndigheten ska i 
sin verksamhet integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv samt ett 
internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete. 

 

Utredaren anser att hans egna förslag om att bevilja skattereduktion för gåvor 
till forskning vid universitet och högskolor och delar av den ideella sektorn 
inte bör genomföras. Flera av utredningens experter lämnar egna yttranden 
som går åt olika håll. Konstnärsnämnden kan konstatera att utredningen inte 
lyckats komma fram till ett genomförbart och trovärdigt förslag för en 
skattereduktion för gåvor till forskning och ideell verksamhet.  

 

Gåvomottagare 

Förslaget som läggs fram reducerar området för gåvor till ideell verksamhet 
som bedriver hjälpverksamhet bland behövande och till ändamål som bedriver 
vetenskaplig forskning. Utredarens förslag lämnar konst, kultur och idrott 
utanför förslaget, förutom den forskning som sker inom dessa områden vid 
högskolor och universitet.  

Utredaren visar att det är sociala hjälporganisationer och högskolor/universitet 
som redan idag erhåller mest gåvor. Med andra ord stimulerar förslaget gåvor 
till områden som redan har mest gåvor och till och med troligtvis minskar 
konst-och kultursektorns andel av gåvor pga. negativa skatteeffekter.  
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Utredarens argument för att utesluta konst, kultur och idrott är att gåvor i 
inom dessa områden lätt skulle kunna användas för att egentligen täcka 
levnadskostnader vilket i sin tur skulle leda till fusk och kontrollsvårigheter.  
 
Konstnärsnämnden avstyrker utredningens förslag om snäv begränsning av 
gåvomottagare. Förslaget motverkar så som vi ser det direktivets andemening 
att stimulera förutsättningar för gåvor till hela den ideella sektorn. Utredaren 
har inte analyserat vilka effekter ett skatteincitament för konst- och 
kulturområdet skulle innebära utan uppehåller sig enbart vid eventuella 
negativa effekter.  
 
 

Slutsats 

 
Konstnärsnämnden anser att det är mycket otillfredsställande att Sverige som 
nästan enda land inom EU inte har en skattelagstiftning som tillåter 
skatteavdrag för gåvor till ideell verksamhet inom konst och kultursektorn.  
 
Att komma till slutsatsen att Sverige inte kan ha ett sådant undantag i 
lagstiftningen pga. att det eventuellt kan leda till fusk eller är 
svårkontrollerbart tyder på att utredaren misslyckats med sitt uppdrag.  Detta 
bör leda till en genomlysning av direktiven till utredningen samt att ett förslag 
med en primär målsättning att stimulera gåvor till det ideella området tas 
fram. 
 
Konstnärsnämnden avslår därmed utredarens förslag om skatteincitament för 
gåvor till forskning och verksamhet som bedriver hjälpverksamhet. 
 
 

 

Beslut i detta ärende har enligt delegation från Konstnärsnämndens styrelse 
fattats av styrelseordförande Ingrid Elam den 14 oktober 2009. Föredragande 
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