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Returadresse: SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing

Kræftens Bekæmpelse  
Strandboulevarden 49
 2100 København Ø

 

Godkendelse efter ligningslovens § 8 H

Vi har behandlet jeres ansøgning om godkendelse efter ligningslovens § 8 H for 
2018 til at modtage gaver til forskning, hvor gaven er fradragsberettiget for gave-
giver. 

Kræftens Bekæmpelse godkendes efter ligningslovens § 8 H for kalenderåret 
2018, således at foreningen kan modtage gaver til forskning med den virkning, at 
gavegiverne kan få fradrag for gaver ved opgørelsen af deres skattepligtige ind-
komst.  

I kan læse vores begrundelse i sagsfremstillingen nedenfor.

Hvis I har spørgsmål
Har I spørgsmål, er I velkomne til at kontakte mig. 

Sagsfremstilling

De faktiske forhold
Kræftens Bekæmpelse har hjemsted i København.

Kræftens Bekæmpelses formål er at bekæmpe kræft. Kræftens bekæmpelse skal 
virke for at forebygge kræftsygdommens opståen, at øge helbredsmulighederne 
og at begrænse de fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af kræftsyg-
domme.

Erhverv
Omkostningsgodtgørelse

Munch Petersens Vej 8
3700 Rønne

Telefon 72 22 1818
Skat.dk

19. april 2018
Reference 
Vores sagsnr. 17-1826781

Cvr-nr. 55629013
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Danmarks Frie Forskningsfond
Forinden SKAT træffer afgørelse, skal vi indhente en udtalelse fra Danmarks 
Frie Forskningsfond om, hvorvidt foreningen anvender sine midler til forskning. 
Dette står i ligningslovens § 8 H, stk. 2.

Danmarks Frie Forskningsfond meddelte i brev af 18. april 2018, at de vurderer, 
at I anvender jeres midler til forskning.  

Retsregler og praksis
De regler, der ligger til grund for vores afgørelse, står i ligningslovens § 8 H – 
Lovbekendtgørelse nr. 1162 af 1/9 2016.

Foreninger, stiftelser, institutioner mv. kan godkendes, hvis de er

 Hjemmehørende her i landet eller et andet EU/EØS-land
 Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige og
 Anvender midler til forskning.

Alle 3 betingelser skal være opfyldt.

Betingelse for fradrag
Det er følgende betingelser for at gaven berettiger til fradrag:

 Gaven skal gives til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige 
foreninger, stiftelser, institutioner mv., der bruger deres midler til forsk-
ning.

 Foreningen mv. skal for det kalenderår, hvori gaven gives, være godkendt 
at SKAT til at modtage sådanne gaver med den virkning, at giveren får 
fradragsret.

 Foreningen mv. skal indberette gaven til SKAT.   

I kan læse om reglerne i Den juridiske vejledning 2016 afsnit C.A.4.3.5.11 – 
Fradrag for gaver til forskning. 

Vores bemærkninger og begrundelse
Vi har på grundlag af ansøgning, vedtægt, årsrapport og udtalelse fra Danmarks 
Frie Forskningsfond, godkendt Kræftens Bekæmpelse efter ligningslovens § 8 H 
for 2018, idet vi anser, at alle betingelser er opfyldt.  

SKAT forudsætter, at Kræftens Bekæmpelse anvender midlerne, herunder de 
modtagne gaver efter ligningslovens § 8 H til forskning i overensstemmelse med 
formålet i vedtægterne, jf. nedenstående uddrag af Skatteministeriets cirkulære 
nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 20.2 - ligningslovens § 8 H – forskningsgaver:

”Det er en betingelse, at gaven er ydet til almenvelgørende eller på anden måde 
almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der anvender deres midler, 
herunder de modtagne ydelser, til forskning”.
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Pligtkode
Vi vil rette henvendelse til virksomhedsregistreringen og anmode dem om at op-
rette pligtkoden til indberetning af modtagne gaver til forskning efter ligningslo-
vens § 8 H jf. skattekontrollovens § 8 Æ, stk. 1.

Årlig fortegnelse over godkendte foreninger, stiftelser, institutioner mv.
Kræftens Bekæmpelse vil blive optaget på den årlige fortegnelse over godkendte 
foreninger, stiftelser, institutioner mv. efter ligningslovens § 8 H, som SKAT of-
fentliggør medio januar i Den juridiske vejledning under afsnittet C.A.4.3.5.12 
”liste over institutioner, der er godkendt til at modtage gaver efter LL § 8 H 
(forskningsgaver)”.

Ansøgning hvert år
Vi kan oplyse, at der skal søges om godkendelse hvert år, og at ansøgningen om 
godkendelse skal indsendes til SKAT senest den 1. oktober for det år, der søges 
godkendelse for. 

Ansøgningsskema og vejledning kan hentes på skat.dk  Jura  blanketter 
03 Skat; indberetninger  03.078.

Vejledning
Vi kan oplyse, at der med virkning fra 1. januar 2010 og fremover er indført en 
obligatorisk gaveindberetningsordning for forskningsinstitutioner mv., som er 
omfattet af ligningslovens § 8 Æ, stk. 1 i skattekontrolloven.

Gaver givet i kalenderåret 2018 skal indberettes senest den 20. januar 2019. 

Vejledning om indberetning kan hentes på skat.dk/ekapital. 

Har I problemer med at få adgang til systemet, indberette eller har I spørgsmål 
vedr. indberetningen, kan I ringe til SKAT på telefon 72 22 18 18 og spørge efter 
ekapital.
 
Love og regler
I kan finde de love og regler, vi henviser til, på skat.dk/love.

Den juridiske vejledning finder I på skat.dk under Jura.

Venlig hilsen

Maja Speed Petterson
Fm
Direkte telefon 70144

 

http://www.skat.dk/love
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