Finansdepartementet
postboks 8008 Dep
0030 OSLO
Att: lovrådgiver Henriette S Hjort
9. april 2015
HØRINGSSVAR – NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi
Frivillighet Norge viser til henvendelse fra Kulturdepartementet 27. mars 2015 med invitasjon
til å sende høringssvar til Finansdepartementet innen en utvidet høringsfrist: 15. april.
Frivillighet Norge har følgende kommentar til punkt 11.3.2.4 Fradrag for frivillige
organisasjoner, der Scheelutvalget foreslår å oppheve skattefradragsordningen for gaver til
frivillige organisasjoner.
Frivillighet Norge vil sterkt fraråde regjeringen å ta dette forslaget til følge, med følgende
begrunnelse.
1. Regjeringspartiene og samarbeidspartiene har lovet å forbedre skattefradragsordningen
for gaver til frivillige organisasjoner
Det ble gitt løfter både fra regjeringspartiene og samarbeidspartiene i valgkampen om at
skattefradragsordningen for gaver skulle forbedres slik at private skatteytere skal få fradrag
for gaver på inntil 25 000 kr og bedrifter for gaver på inntil 100 000 kr. Løftet er også gjentatt
i samarbeidsavtalen som ble inngått mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene etter
valget.
Som følge av budsjettforliket høsten 2014 er beløpsgrensen for skattefradrag for gaver til
frivillige organisasjoner økt til 20 000 kr fra og med 2015. Dette er et viktig steg i riktig
retning, men løftene som ble gitt i 2013 er ennå ikke innfridd.
2. Oppheving av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner vil redusere
frivillighetens gaveinntekter og derved føre til mindre aktivitet
Skattefradragsordningen for gaver ble innført av Bondevik II regjeringen i 2000.
Skattefradragsordningen er en stor suksess. Omfanget på gaver som kanaliseres til
organisasjonene gjennom ordningen har økt hvert år og er nå passert 2, 7 mrd kr. 670 000
skatteytere benytter ordningen. I en medlemsundersøkelse opplyser våre
medlemsorganisasjoner at 78% av gavene de mottok i 2013 var kanalisert gjennom
ordningen.
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3. Oppheving av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner vil føre til
redusert oppslutning om frivilligheten og derved til svekket demokrati og velferd
Skattefradragsordningen har stor betydning også utover den økonomiske. Gjennom
skattefradragsordningen oppfordrer staten folk til å slutte opp om frivilligheten og viser
frivilligheten tillit. Dersom staten ikke lenger vil gi frivilligheten dette "håndslaget" kan det
fort få som konsekvens at befolkningens engasjement også blir mer tilbakeholdent og dermed
til at de deltar mindre. Redusert deltakelse i frivilligheten betyr mindre demokrati og sosial
kapital, redusert folkehelse og at det blir vanskeligere å inkludere innvandrere, for å nevne
noe.
4. Regjeringen må stimulere frivilligheten med flere ulike virkemidler når målet er vekst i
sektoren og økt engasjement i befolkningen
Utvalget skriver at "eventuell offentlig støtte til frivillige organisasjoner vil være mer målrettet
hvis den skjer i form av direkte overføringer." Frivillighet Norge mener direkteoverføringer
er et viktig virkemiddel for å stimulere frivilligheten, men for den skal være robust må
finansieringen av sektoren basere seg på flere inntektskilder. Det er et offentlig ansvar å legge
til rette for dette. Kombinasjonen av offentlig støtte, medlemskontingent, privat finansiering
og innsamlede midler sikrer en uavhengig frivillig sektor. I motsetning til offentlig støtte er
gaver frie inntekter som organisasjonene kan benytte i tråd med formålet sitt. Frivillighet
Norge anser Scheel-utvalgets forslag som utslag av et instrumentelt og lite reflektert syn på
frivillig sektor.

Med vennlig hilsen

Birgitte Brekke
generalsekretær
KOPI: Kulturdepartementet v. avdelingsdirektør Gro Paudal
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