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Ligningslovens § 8 A - Godkendelse fra 1. januar 2017
SKAT har modtaget jeres ansøgning om godkendelse efter ligningslovens § 8 A
for 2017 efter reglerne for velgørende foreninger mv. Medlem af bestyrelsen Jørgen Bertelsen søger på foreningens vegne.
Vi godkender LyLe- Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS efter
ligningslovens § 8 A fra 1. januar 2017 og indtil videre efter reglerne for velgørende foreninger, således af gavegivere kan få fradrag for gaver i deres skattepligtige indkomst inden for de grænser, der er fastsat i ligningslovens § 8 A.
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
I har indsendt ansøgningsskema og vedlagt foreningens underskrevne og daterede vedtægt, Årsrapport for 2016 og en liste over gavegivere i 2017.
Af ansøgningsskemaet fremgår det, at foreningen har 1000 kontingentbetalende
medlemmer.
Følgende fremgår af vedtægten:
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Foreningens navn er LyLe – Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og
MDS. Foreningens hjemsted er formandens adresse.
Foreningens formål er






at støtte personer med lymfekræft, leukæmi eller MDS samt disse personers pårørende
at medvirke til at fremme behandlingsformer for lymfekræft, leukæmi og
MDS
at informere og optimere kommunikation til og mellem foreningens
medlemmer, patientgruppen og behandlere
at udveksle erfaringer under og efter sygdomsforløbet
at tilskynde og hjælpe til oprettelse af lokalgrupper rundt om i Danmark.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 9 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
I tilfælde af opløsning overgår foreningens formue til Kræftens Bekæmpelse.
Af det fremsendte regnskab fremgår det, at bruttoindtægten i 2016 udgør
1.879.690 kr.
Af den fremsendte liste over gavegivere i 2017, er der 100 gavegiver, som hver
har givet en gave på mindst 200 kr.
Retsregler og praksis
De regler, der ligger til grund for vores afgørelse, står i bekendtgørelse nr.282 af
26. marts 2014 om godkendelse mv. efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af
almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og
religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet EU/EØS-land.
I kan læse om reglerne i Den juridiske vejledning 2016 afsnit C.A.4.3.5.8 Fradrag for gaver til visse foreninger efter LL § 8A.
Godkendelse efter ligningslovens § 8 A forudsætter, at de grundlæggende betingelser i bekendtgørelsen alle er opfyldt.
For foreninger er det de grundlæggende betingelser i §§ 1 og 2, der skal være opfyldt.
Af bekendtgørelsens § 1 fremgår følgende:
1) Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk
eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under
35.000.
2) Antallet af gavegivere i EU/EØS årligt overstiger 100.
3) 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.
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4) Den årlige bruttoindtægt eller formuen (egenkapitalen) overstiger
150.000 kr.
Af bekendtgørelsens § 2 fremgår følgende:
1) Foreningens bestyrelse er ikke i overvejende grad selvsupplerende.
2) Antallet af kontingentbetalende medlemmer i EU/EØS overstiger
300, og kontingentet har en sådan størrelse, at det dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.
3) Foreningen er ikke medlem af en allerede godkendt hovedformenig.
Denne betingelse gælder dog ikke, hvis den ansøgende forening er
en landsorganisation.
Er betingelserne i §§ 1 og 2 opfyldt, kan godkendelse efter ligningslovens § 8 A
ske, hvis følgende krav er opfyldt og fremgår af vedtægter, fundats eller lignende
jf. § 5
1) Foreningens mv. formål er almenvelgørende, dvs. at midlerne alene 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.
2) Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening mv. eller religiøse samfund mv., som er hjemmehørende
her i landet elle ri et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål.
3) Foreningen mv. er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØSland, hvorved forstås, at hovedparten af styrelsesorganerne og hovedkontoret skal have søde her i landet eller i et andet EU/EØS-land.
I SKATs juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.5.8, er det anført, at et formål er almennyttigt, når det kan anses for nyttigt ud fra en almindeligt fremherskende opfattelse i befolkningen, og kommer en vis videre kreds til gode. Blandt sådanne
almennyttige formål kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige - herunder forskningsmæssige og sygdomsbekæmpende -, humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål. Også idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer kan anses for almennyttige. Som eksempel på foreninger, der er godkendt som almennyttige, kan nævnes Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Derimod kan organisationer,
der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, ikke anses
for almennyttige.
For at et formål kan anses for almenvelgørende, er det en forudsætning at støtten
ydes til personer i den for en videre kreds, der er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske kår. I begrebet almenvelgørende ligger, at en større kreds af
befolkningen ifølge vedtægterne kan komme i betragtning. Som eksempel på almenvelgørende foreninger, der er godkendt, kan nævnes boligfonden for enlige
mødre og fædre og KFUK´s Sociale Arbejde.
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SKATs bemærkninger og begrundelse
Vi har på grundlag af ansøgning, vedtægt, regnskab og liste over gavegivere i
2017 godkendt LyLe- Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS efter
ligningslovens § 8 A fra 1. januar 2017 og indtil videre efter reglerne for velgørende foreninger mv., idet vi anser, at alle betingelser i bekendtgørelse nr. 282 af
26. marts 2014, er opfyldt.
Vi gør opmærksom på, at antallet af gavegivere, som hver har givet en gave på
mindst 200 kr. årligt skal udgøre mindst 100. Vi vurderer imidlertid, at antallet
vil overstige 100 inden årets udløb.
Vi forudsætter, at foreningen anvender de modtagne gaver efter ligningslovens §
8 A i overensstemmelse med formålet.
Vejledning
Indberetning af gavebeløb
Fradrag for gaver er betinget af, at der sker indberetning af indbetalingerne til
SKAT jf. skattekontrollovens § 8 Æ, stk. 1.
Vejledning om velgørende foreningers indberetning af gaver til SKAT findes på
skat.dk → vejledninger → Systemvejledninger til virksomheder → 2017 Almenvelgørende foreningers indberetning af fradragsberettigede gaver og ydelser.
Der skal indberettes første gang senest den 20. januar 2018 for kalenderåret
2017.
Pligtkode
Vi retter henvendelse til erhvervsregistreret og anmoder dem om, at oprette en
pligtkode til indberetning af modtagne gaver efter ligningslovens § 8 A.
Gaveskema
Der skal hvert år indsendes et gaveskema til Juridisk Administration, Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 2. For kalenderåret 2017
skal gaveskemaet indsendes senest den 31. marts 2018.
Gaveskemaet findes på skat.dk → Blanketter → 03 Skat; indberetninger →
03.012 Gaveskema velgørende foreninger mv. – Opgørelse af antallet af gavegivere á mindst 200 kr., gavebeløb og løbende ydelser mv. → Åbn den digitale
blanket her (virk.dk).
Liste over godkendte foreninger
LyLe- Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS vil blive optaget
med godkendelse efter ligningslovens § 8 A på den årlige liste over godkendte
foreninger, fonde, trossamfund mv. efter ligningslovens § 8 A, § 12, stk. 3 og efter boafgiftslovens § 3, stk. 2 mv., som SKAT offentliggør medio januar hvert år
i SKATs juridiske vejledning.
Momskompensation
Vi kan oplyse, at der er mulighed for at søge kompensation for moms, og at ansøgningen for kalenderåret 2017 skal sendes til Juridisk Administration senest
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den 1. juli 2018. Vejledning om momskompensation findes på skat.dk → vejledninger → Vejledninger til virksomheder → Kompensation for moms til velgørende foreninger.
Regnskaber
Der skal ikke indsendes årsrapport til SKAT medmindre vi fremsender anmodning herom jf. § 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 282 af 26. marts 2014.
Sker der ændringer
Sker der ændringer i vedtægt/fundats, navne- eller adresseændring, fusion/opløsning, skal SKAT, Munch Petersensvej 8, 3700 Rønne skriftligt underrettes herom snarest muligt.
Tilbagekaldelse af godkendelse
Er betingelserne ikke længere opfyldt, kan godkendelsen tilbagekaldes. Tilbagekaldelsen vil som udgangspunkt ske med virkning for det efterfølgende kvartal.
Boafgiftsfritagelse
Godkendelse betyder, at skifteretten /bobestyrer kan meddele boafgiftsfritagelse
efter boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra g.
Love og regler
I kan finde de love og regler, vi henviser til, på skat.dk/love.
Juridisk vejledning finder I på SKATs hjemmeside under Jura.

Venlig hilsen

Connie Hansen
Direkte telefon 7237 1568
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