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06.13.2020-43 (20201024) Generationsskifte af virksomheder til erhvervsdrivende fonde 

Skattefradrag for støtte til velgørende organisationer o. lign. 
med lokalt sigte© 
 
Der er som udgangspunkt ikke muligt at opnå skattefradrag for støtte til 
velgørende organisationer og lignende med lokalt sigte. En forudsætning 
for fradrag er, at de er godkendt af Skattestyrelsen. 
 

 

Spørgsmål 

Jeg mener, at man kan få et fradrag ved at støtte en velgørende forening for et beløb 

over et par tusinde kroner. 

 

Jeg ønsker ikke at støtte store, anonyme organisationer med deres centralistiske bureau-

kratier; men vil gerne støtte lokale formål - og helst, hvor man se borgere nyde ens til-

skud! I disse Covid-tider ville en udflugt eller andet således kunne glæde personer med 

få fornøjelser. 

 

Kan man eksempelvis finansiere en udflugt for det lokale plejehjem eller en historisk 

forening i mit lokalområde og herved trække beløbet fra i skat? 

 

Såfremt du kan angive beløbsgrænser og organisationer, gerne med lokalt formål, vil jeg 

muligvis kunne glæde nogle beboere i mindre, decentrale samfund. 

Med venlig hilsen 

sz 6223 

 

Svar  

Reglerne om skattemæssig fradragsret for enkeltstående gaver er ganske klare og relativt 

”firkantede” for at imødegå et misbrug af reglerne.   

 

Der er herefter fradragsret for gaver til almenvelgørende eller almennyttige foreninger, 

stiftelser, institutioner m.v. Fradraget kan ikke udgøre mere end et årligt reguleret 

grundbeløb, som i 2021 er på 17.000 kr.  
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Skattemæssig fradragsret forudsætter, at en række betingelser er opfyldt.  

 

Det er således et krav, at det af foreningens vedtægter, fundats el.lign. fremgår, at for-

målet er almenvelgørende, dvs. at midlerne kun kan anvendes til støtte for en videre 

kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, 

eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan 

karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode, eller at der er 

tale om et religiøst samfund. Endvidere skal fremgå, at et likvidationsprovenu eller 

overskud ved opløsning af foreningen m.v. skal tilfalde en anden velgørende forening 

m.v.  

 

Det er endelig en betingelse, dels at foreningen m.v. indberetter det modtagne beløb til 

skattemyndighederne, og dels at foreningen eller det religiøse samfund m.v. er godkendt 

her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvor det er hjemmehørende, for det kalender-

år, hvori donationen gives.  

 

Vedrørende Deres spørgsmål om, hvilke institutioner mv., som er omfattet af de gunsti-

ge regler, offentliggør skattemyndighederne løbende en liste over de organisationer, som 

opfylder betingelserne for at kunne modtage fradragsberettigede ydelser. Listen kan ses 

på https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061734&chk=217272 

 

Afgørende for spørgsmålet om skattemæssig fradragsret er herefter, om modtageren er 

godkendt til at kunne modtage gaver, der er fradragsberettigede for modtageren. Så De 

kan simpelthen selv undersøge, om det lokale plejehjem eller den historiske forening er 

godkendt. Foreligger der ikke en godkendelse, kan gaven ikke fradrages. 

 

For lokale foreninger vil bl.a. kravet om, at gaven skal gavne ”en videre kreds af perso-

ner” eller ”komme en vis større kreds til gode”, kunne volde vanskeligheder. Her vægtes 

hensynet til at imødegå misbrug over hensynet til at støtte den lokale forening. 

 

Der er på den ene side næppe tvivl om, at reglerne vil være til hinder for sponsorering af 

mange gode formål.  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061734&chk=217272
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Men forestiller man sig på den anden side f.eks., at den lokale Historieforening med 10 

medlemmer arrangerer et weekendophold i grænselandet, ligger det ikke fjernt at rejse 

spørgsmålet om rimeligheden af, at rejsen finansieres helt eller delvist af skatteyderbe-

talte midler.  
_______ o _______ 

 


