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Frivillighet Norge er frivillig sektors samarbeidsforum med over 300 medlemsorganisasjoner som 
sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for 
å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. 

 

 

 
 

 
Innspill fra Frivillighet Norge til endring av Prop. 1S 
(2021-2022) Statsbudsjettet 2022 

Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner 
Regjeringen foreslår i sin tilleggsproposisjon å redusere maksimalt fradrag for gaver fra 
privatpersoner og næringslivet til frivillige organisasjoner fra 50 000 til 25 000 kroner. Det 
er Frivillighet Norge sterkt imot og ber Stortinget avvise dette forslaget. 

Dette er et forslag som vil føre til reduserte inntekter for frivillige organisasjoner, som allerede 
har en utfordrende situasjon på grunn av pandemien. Det gjelder spesielt de som har et høyt 
innslag av gaver i sin økonomi fordi tap av gaver ikke har vært inkludert i noen av 
kompensasjonsordningene. Det svekker regjeringens satsning på frivillige organisasjoner når 
en samtidig som en øker momskompensasjonen med 150 mill., henter inn 80 mill. fra en 
incentivordning for gaver til de samme organisasjonene.  

Dersom alle de som ville gitt mellom 25 000 og 50 000 i gaver gitt dagens grense reduserer sitt 
bidrag til 25 000 om forslaget vedtas, vil dette gi et tap på 363 millioner kroner i gaver til frivillige 
organisasjoner. Dette er basert på at snittet på provenytap for skattefradrag på gaver er på cirka 
22%. Omfanget på gaver er nesten tredoblet siden 2005. I 2019 ble det gitt skattefradrag for 
over 4,5 milliarder kroner. En slikt kutt vil ramme en bredde av frivillige organisasjoner som 
bistandsorganisasjoner, pasient- og brukerorganisasjoner, tros- og livssynsorganisasjoner, de 
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som jobber med sosiale tjenester, miljø- og andre interesseorganisasjoner. Vi er spesielt 
bekymret for en mulig nedgang i gaver fra næringslivet. 

 
Totalt omfang av gaver rapportert til skattemyndighetene gjennom skattefradragsordningen for 
gaver til frivillige organisasjoner i millioner NOK for inntektsårene 2004–2019 (kilde: 
Skattedirektoratet). 
 
Frivillighet Norge har foreslått utvidelse av ordningen 
Det er potensial for å skape flere gode samarbeid som både kan komme frivillige 
organisasjoner, næringslivet og samfunnet til gode. Staten bør stimulere til denne typen 
samarbeid. I sitt innspill til statsbudsjettet for 2022 har Frivillighet Norge foreslått en utvidelse av 
ordningen med en egen grense for næringslivet:  

• Det innføres en egen beløpsgrense i skattefradragsordningen for næringsdrivende på 
100 000 kr.     

• Regjeringen setter i gang en prosess som inkluderer Frivillighet Norge, for å utvide og 
forenkle deltakelsen i skattefradragsordningen med utgangspunkt i at 
Frivillighetsregisteret brukes som forenklingsverktøy.  Prosessen sees i sammenheng 
med Kulturdepartementets arbeid med videreutvikling av Frivillighetsregisteret. Lokale 
organisasjoner må også kunne delta i ordningen.     

 

 


