
 

 

 

 

Kontakt 

Henrik Steffensen 
Telefon: 3945  3214 

Mobil: 2373 2147 

E-mail: hns@pwc.dk 

 
Ebbe Hørling Nielsen 
Telefon: 3945  3073 

Mobil: 3038 0342 

E-mail:  ehn@pwc.dk 

 

 

© 2014 PricewaterhouseCoopers. Denne artikel indeholder alene generel oplysning og kan ikke anses at have karakter af 

rådgivning. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab påtager sig intet ansvar for skader eller tab,  

der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af artiklen. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

påtager sig således intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i artiklen. 

 

Lov om fonde og visse 
foreninger er ajourført 
 

 

 

Af Henrik Steffensen og Ebbe Hørling Nielsen 
 

Indledning 
Lov om fonde og visse foreninger blev ved 3. behandlingen i Folketinget den 11. 

juni 2014 ændret på en række punkter. Der er ikke som ved den netop vedtagne 

nye erhvervsfondslov tale om en gennemgribende modernisering, men om æn-

dringer som har til formål at opretholde paralleliteten i den samlede fondslovgiv-

ning, hvor dette fortsat skønnes hensigtsmæssigt. 

Lovændringen indeholder bl.a. en skærpelse af kriterierne for udtræden af besty-

relsen og fondsmyndighedens afsættelse af bestyrelsesmedlemmer. 

Herudover indskrives definitionen på en fond i loven, ligesom det fastslås, at væ-

sentlige gavegivere sidestilles med stiftere. 

En væsentlig ændring er forhøjelsen af beløbsgrænsen for at være omfattet af lo-

ven, idet der fremover skal være aktiver for mindst 1 mio. kr. mod tidligere 

250.000 kr. 

Endvidere indeholder loven nu regler for fondes mulighed for at uddele beløb, som 

er tilfaldet fonden som gave. 

Endelig ændres reglerne for indsigt i fondes årsregnskaber. 

Loven træder i kraft den 1. september 2014.  

Udtræden af bestyrelsen 
Efter den tidligere regel i § 13, stk. 4 påhvilede det et bestyrelsesmedlem, der f.eks. 

som følge af længerevarende sygdom eller anden svækkelse eller som har vist sig 

”klart uegnet”, at udtræde af bestyrelsen. Fondslovens § 14 tillægger fondsmyndig-

heden kompetence til at afsætte et bestyrelsesmedlem, som ikke frivilligt udtræder 

efter § 13, stk. 4. Denne regel er nu skærpet, således at kriteriet ændres til ”uegnet” 
i. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at det ikke med ændringen er for-

venteligt, at bestemmelsen i et øget omfang vil blive bragt i anvendelse af fonds-

myndigheden, men at der stadig vil være tale om en undtagelsesbestemmelse. 

Definition på en fond 
Fondsbegrebet har ikke tidligere været defineret i fondslovene, men er nu skrevet 

ind i både erhvervsfondsloven og i lov om fonde og visse foreninger. En fond om-

fattet af sidstnævnte lov er herefter defineret som: 
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En juridisk person, som besidder en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stif-
terens formue, til varetagelse af et eller flere i vedtægten bestemte formål, som 
skal kunne efterleves i en længere årrække, og hvor rådighedsbeføjelserne over 
fonden tilkommer en i forhold til stifter selvstændig ledelse, og hvor ingen fysisk 
eller juridisk person uden for fonde har ejendomsretten til fondens formue. 

Definitionen er en kodificering af uskrevne retsgrundsætninger. 

Væsentlige gavegivere 
Væsentlige gavegivere og bidragsydere mv. sidestilles nu i alle henseender med 

stiftere. Bestemmelsen er en kodificering af praksis, og indføres med det formål at 

imødegå risikoen for omgåelse af forbuddet mod uddelinger til stiftere m.fl. Så-

fremt der efter stiftelsen tilgår fonden væsentlige midler fra gavegivere eller bi-

dragsydere mv., skal oplysning herom indsendes til fondsmyndigheden senest fire 

uger efter. 

Forhøjelse af beløbsgrænsen 
Den nuværende beløbsgrænse for størrelsen af fondens aktiver på stiftelsestids-

punktet på 250.000 kr. forhøjes til 1 mio. kr. For at kunne stifte en ny fond kræves 

således herefter, at der som minimum indskydes 1 mio. kr. 

I forhold til de eksisterende fonde, der ikke har aktiver på 1 mio. kr. eller derover, 

betyder forhøjelsen af beløbsgrænsen, at disse fonde ikke længere omfattes af 

fondsloven, men at de stadig er fonde efter de almindelige fondsretlige regler. Det 

betyder også, at der ikke længere er en fondsmyndighed knyttet til disse fonde. 

Enkelte regler i fondsloven vedrørende krav til vedtægter og at aktiver og egenkapi-

tal skal stå i rimeligt forhold til formålet m.fl., vil fortsat gælde. 

Justitsministeriet har på forespørgsel fra Folketingets Retsudvalg ikke kunnet op-

lyse, hvor mange fonde, der berøres af den nye beløbsgrænse. 

Skattemæssigt vil de fonde, der falder ud af fondsloven ikke længere være omfattet 

af fondsbeskatningsloven, men overgå til beskatning efter selskabsskatteloven, dvs. 

alene blive beskattet af erhvervsmæssig indkomst og have fradrag for almennyttige 

uddelinger. Overgangen medfører ikke ophørsbeskatning. 

Overgangen til selskabsskatteloven sker fra det førstkommende indkomstår efter 

lovens ikrafttræden. Frem til dette tidspunkt vil der være mulighed for små fonde, 

der nu falder ud af fondsloven, til at fusionere efter reglerne i fusionsskatteloven, 

dvs. uden ophørsbeskatning. 

Pligten til at indberette uddelinger til Skat bortfalder for fonde, der ikke opfylder 

beløbsgrænsen. 

Uddeling af gaver 
Efter den tidligere fondslov skulle arv eller gave, som tilfaldt fonden uden at arve-

lader eller gavegiver havde bestemt, at aktiverne skulle anvendes til uddeling, tilgå 

den bundne kapital. 

Denne bestemmelse er nu ændret, så en fondsbestyrelse kan uddele de aktiver, 

som senere tilfalder fonden som gave, uden at gavegiver udtrykkeligt har bestemt, 

at aktiverne skal anvendes til uddeling, hvis gaven udgør et ubetydeligt beløb efter 
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fondens forhold, og det klart må antages at have været gavegivers ønske, at gaven 

skal anvendes til uddeling. Om en gave udgør et betydeligt beløb, skal ses i forhold 

til fondens formue og vil i øvrigt være forbundet med et skøn. 

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget har man med denne bestemmelse tænkt på 

de situationer, hvor fondes aktiviteter medfører modtagelse af mange mindre do-

nationer til et særligt formål eller i forbindelse med en særlig begivenhed. 

Arv skal fortsat tilgå fondens bundne kapital med mindre, at arvelader har bestemt 

andet. 

Indsigt i fondes forhold 
Der vil fremover være pligt til for fonde at indsende meddelelse om ændringer i 

bestyrelsens sammensætning til Civilstyrelsen senest fire uger efter ændringens 

vedtagelse. Herudover skal fonde efter anmodning fremsende kopi af et årsregn-

skab, som Civilstyrelsen har modtaget begæring om aktindsigt i. Muligheden for 

opnåelse af aktindsigt vil uændret følge de almindelige regler i offentlighedsloven; 

nu skal anmodning blot rettes til Civilstyrelsen. 

De tidligere bestemmelser om fremsendelse af de nævnte oplysninger til SKAT 

ophæves. 

Hvad er ikke ændret? 
De gennemførte ændringer af fondsloven er meget begrænsede i sammenligning 

med den netop gennemførte modernisering af erhvervsfondsloven. Ønsker om 

indførelse af regler for aflæggelse af årsregnskab efter årsregnskabsloven i stedet 

for efter god regnskabsskik er således blevet overvejet, men er ikke taget med i 

ændringen. Dette betyder, at der fortsat er mulighed for at aflægge årsregnskaber 

efter god regnskabsskik. PwC anbefaler fortsat, at regnskabsaflæggelse sker i over-

ensstemmelse med fondsloven, vedtægterne og årsregnskabslovens bestemmelser 

for regnskabsklasse A. 

Tilsvarende er reglerne for revision af fonde blevet overvejet. De nuværende regler, 

hvorefter ikke-erhvervsdrivende fondes årsregnskaber kan revideres af forvalt-

ningsafdelinger og advokater, er blevet kritiseret for konkurrenceforvridning og for 

at skabe uafhængighedsproblemer. Det er imidlertid Justitsministeriets opfattelse, 

at de nuværende regler fungerer tilfredsstillende, og man ønsker ikke at belaste de 

små fonde med yderligere administrative byrder. 

 

 

 

                                                             
i
 Det svarer til den tilsvarende nye ændring i lov om erhvervsdrivende fonde § 44, 
stk. 4. 


