GIVARGUIDEN
FÖRKLARAR AVDRAGSRÄTT
1. Får du göra avdrag?
Du är 18 år gammal
Du måste fylla 18 år senast den 31
december det år du ger gåvan.
Du ger minst 200 kr per tillfälle

Skatteavdrag på dina gåvor!
Sedan 1 januari 2012 har du som
givare möjlighet att göra skatteavdrag
på dina gåvor enligt lagen om skattereduktion. Det betyder att du kan
betala mindre i skatt om du har gett
pengar till välgörande ändamål.
Till höger hittar du information om
vem som kan få skatteavdrag och
hur man gör. Är du nyfiken finns mer
utförlig information i Skatteverkets
broschyr här.
Har du frågor eller vill veta mer om
Givarguiden? Skicka ett mail till:
info@givarguiden.se

Du ger minst 2,000 kr per år
Du ger till godkända mottagare
Organisationen du ger till måste ha blivit
godkänd av Skatteverket att få ta emot
avdragsgilla gåvor.
En lista över organisationer som kan ta
emot avdragsgilla gåvor hittar du här.

2. Hur mycket kan du dra av?
25 % av din totala gåvosumma
Skatteavdraget ligger på 25 % av din totala gåvosumma. Det lägsta gåvobeloppet för att få göra
avdrag är 2,000 kr per år.
Max 1,500 kr per år
Det högsta beloppet som kan ge skattereduktion
är 6,000 kr. Det maximala skatteavdraget blir alltså
1,500 kr (25 % av 6,000 kr).

3. Hur gör du ett avdrag?
Förtryckt kontrolluppgift i deklarationen
Alla godkända gåvomottagare är skyldiga att
lämna kontrolluppgifter för de gåvor som de tar
emot (gäller dock ej för anonyma gåvor). Eventuella
gåvor förtrycks som kontrolluppgift i din inkomstdeklararation.
Begär skattereduktion året efter din gåva
Skattereduktionen begär du i deklarationen året
efter att du lämnade gåvan.
Kontrollera & godkänn
Som givare ska du kontrollera att de förtryckta
uppgifterna stämmer. Skicka sedan in ditt godkännande genom att signera inkomstdeklarationen.
I kontrolluppgiften ska det totala beloppet av de
skattereduktionsgrundande gåvorna uppges, även
om beloppet överstiger 6,000 kr.

