Velgørende foreninger mv. og religiøse samfund mv.
godkendt efter ligningslovens § 8 A

SKAT
Juridisk Administration
Munch Petersens Vej 8
3700 Rønne
Telefon 72 22 18 18
24. april 2014

Krav til gaver efter Ligningslovens § 8 A
Vejledningen er tænkt som en hjælp, når indberetning af gaver skal foretages til
SKAT (senest 20. januar året efter) og når gaveskemaet skal udfyldes og indsendes til SKAT, Juridisk Administration, Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne (senest 31. marts året efter).
Definition på en gave – gives frivilligt og uden krav på modydelser.
Det er ikke en betingelse, at gaven ydes som kontanter.
Alle gavebeløb er fradragsberettigede uanset beløbets størrelse (fra 1. januar 2012), dog max fradrag 14.800 kr. for 2014.
Antallet af gavegivere i EU/EØS-lande skal årligt overstiger 100, og den
enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet en gave på mindst
200 kr. til den pågældende almenvelgørende og almennyttige forening,
fond, stiftelse eller institution for at tælle med ved opgørelsen af antallet af
kalenderårets gavegivere, dvs., at antallet af gavegivere, som i kalenderåret
samlet har givet et gavebeløb på under 200 kr. ikke skal medregnes/tælles
med på gaveskemaet.
Flere gavebeløb fra samme person i løbet af kalenderåret skal medregnes i
antallet af kalenderåret gavegivere med 1 – (gaveskemaet).
I skal ikke indberette/medregne følgende som gaver
•

Indsamlingsgaver, dvs. anonyme gaver medregnes ikke i det samlede gavebeløb eller i
antallet af gavegivere, og er heller ikke fradragsberettigede.

•

Sponsorgaver/-bidrag jf. ligningslovens § 8, stk. 1 medregnes ikke i det samlede gavebeløb eller i antallet af gavegivere, da sponsorgaver/-bidrag pr. definition indebærer en
modydelse i form af reklame omtale mv.

•

Medlemskontingent – Medlemsindskud

•

Uddelinger og legater medregnes ikke i det samlede gavebeløb eller i antallet af gavegivere

•

Tilskud (fx Tips og Lotto)

•

Arv
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Tallene, som er anført i gaveskemaet, skal kunne bekræftes i regnskabet eller
regnskabets noter.
Hvis vejledningen giver anledning til spørgsmål, er I velkommen til at ringe til
SKAT på 72 22 18 18 og spørge efter SKAT, Juridisk Administration – velgørende institutioner.
Har I brug for at vide mere om reglerne for fradragsret for gaver til velgørende
foreninger mv. og religiøse samfund mv. efter ligningslovens § 8 A, kan I læse
mere i den juridiske vejledning 2014-1, afsnit C.A.4.3.5.8 (Fradrag for gaver til
visse foreninger efter LL § 8 A).
SKAT kan oplyse, at vi har udarbejdet en vejledning vedr. gaver til velgørende
foreninger, forsknings- og kulturinstitutioner, som redegør for gaveyders fradrags muligheder efter ligningslovens § 8 A (gaver til velgørende foreninger/religiøse
samfund), § 12, stk. 3 (løbende ydelser til velgørende foreninger/religiøse samfund), § 8 H
(gaver til forskningsinstitutioner) og § 8 S (gaver til kulturinstitutioner). Vejledningen kan
hentes via www.skat.dk, virksomheder, vejledninger, E nr. 170.
SKAT kan oplyse, at vi har udarbejdet ”2013 - Vejledningen om almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser” til SKAT.
Vejledningen kan hentes via www.skat.dk,virksomheder, systemvejledninger, S nr. 35.
Vi kan oplyse, at hvis I har problemer med at få adgang til systemet, indberette
eller har spørgsmål vedr. indberetningen, kan I ringe til SKAT på telefon 72 22
18 18 og spørge efter eKapital eller sende en e-mail med jeres spørgsmål til ekapital@skat.dk for at få hjælp til indberetningen.
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