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KristenDemokraterne ønsker at styrke og støtte det civile samfund. Vi vil opmuntre det
private initiativ og det personlige ansvar til at gøre en ekstra indsats. Derfor skal det
også kunne betale sig at støtte velgørende foreninger og trossamfund økonomisk.
Ligningsloven har allerede taget højde for dette for nuværende, men KD ønsker at
opgradere denne mulighed.
Velgørende foreninger kan støttes via gaver, løbende ydelser, ved overdragelse af arv
og igennem momsfritagelse af udgifter.
KristenDemokraterne vil foreslå, at beløbet for fradragsberettiget gavemaksimum øges,
at fritagelse for arveafgift gøres til en lovfæstet rettighed, og at momskompensation for
foreningsudgifter bevares som en del af den samlede styrkelse af området.
Kun foreninger, der er godkendt efter reglerne, får adgang til disse skattetekniske
privilegier.

Begrundelse:

Ligningslovens (LL) –
§ 8A Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som det godtgøres, at
giveren har ydet til foreninger, stiftelser, institutioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgørende eller
på anden måde almennyttigt øjemed til fordel for en større kreds af personer. Fradraget kan ikke
udgøre mere end et grundbeløb på 14.500 kr. (2010-niveau), som reguleres efter personskattelovens §
20. Endelig er fradraget betinget af, at foreningen m.v. har indberettet indbetalingen til told- og
skatteforvaltningen i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af
skattekontrollovens § 8Æ stk. 3.
Stk. 2. Fradragsretten efter stk. 1 er betinget af, 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 kalenderår,
hvori donationen gives, jf. stk. 3. Det skal af vedtægter, fundats el.lign. fremgå, at formålet er
almenvelgørende, d.v.s. at midlerne alene kan anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som
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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 trossamfund. Det skal tilsvarende fremgå, at et
likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden velgørende forening m.v.
Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler om godkendelse af foreninger m.v.,
organisatoriske forhold og indsendelse af oplysninger om formue, indtægter, bidragydere, midlernes
anvendelse m.v. Told- og skatteforvaltningen offentliggør hvert år en liste over de organisationer, som
opfylder betingelserne for at kunne modtage fradragsberettigede ydelser. For at være berettiget hertil
og blive optaget på listen, skal en organisations ansøgning m.v. herom for det pågældende og
følgende kalenderår være modtaget hos told- og skatteforvaltningen senest den 1. oktober.
Stk. 4. Gaver, der er fradraget efter § 8 S, kan ikke fradrages efter stk. 1 og 2.
***
1. Gaver
Hvad siger loven?
Aktuelle (2015) maksimumbeløb, der kan fradrages, er 15.000 kr. Ægtefæller kan indbetale fælles og
aftale procentvis fordeling af gaven med modtager.
Forslag: beløbsmaksimum fordobles med primus 2015 som referencepunkt.
2. Løbende ydelser
Hvad siger loven?
Skattepligtige kan højst få fradrag for 15% af sin personlige indkomst med tillæg af positiv
kapitalindkomst. Ægtefæller kan indbetale fælles og aftale procentvis fordeling af ydelsen med
modtager.
3. Fritagelse for arveafgift
Hvad siger loven? (Boafgiftslovens § 3 -)
Undtaget fra afgiftspligten er endvidere …
g) arv, legat og forsikring m.v., der tilfalder fonde, foreninger, stiftelse m.v. og religiøse samfund, der er
godkendt efter § 3, stk. 2, til at modtage arv, legat og forsikring m.v. afgiftsfrit eller er godkendt i
henhold til ligningslovens § 8A eller § 12.
Stk. 2. Skatteministeren er bemyndiget til at bevilge afgiftsfritagelse for arv, legat og forsikring m.v.,
som ikke er omfattet af stk. 1, litra f, og som tilfalder offentlige institutioner, den danske folkekirke,

www.kd.dk

KristenDemokraterne

RESOLUTION

Side 3 af 3

valgmenigheder, religiøse samfund, foreninger, selskaber eller stiftelser med almenvelgørende eller
andet almennyttigt formål, jf. dog § 14, stk. 2.
Stk. 3. Udbetalinger m.v. fra stater, fonde, organisationer m.v. er undtaget fra boafgiftspligten, såfremt
de er udbetalt som følge af nazistiske overgreb mod personer under Anden Verdenskrig.
Forslag: Afgiftsfritagelsen skal lovfæstes som rettighed.
4. Momsfrihed for velgørende foreningers og trossamfunds udgifter
Hvad siger loven?
Almennyttige og velgørende foreninger m.v. godkendt i henhold til LL § 8A og § 12, stk. 3, kan ansøge
om delvis kompensation for udgifter til købsmoms i forbindelse med deres momsfri almenvelgørende
aktiviteter fra den pulje, som er afsat hertil i Finanslovens § 9. Se § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1655
af 27. december 2013 om momskompensation til velgørende foreninger m.v.
Forslag: Muligheden for momskompensation bør fastholdes i forbindelse med en eventuel opgradering
af gavemaksimum til velgørende foreninger eller trossamfund.
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