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Nyt om etablering af fonde

Maj 2015
• Skatteministeriets rapport om Succession til erhvervsdrivende fonde
• Vækstpakkens 300 mio. kr./år ”toppes op” af SR-regering med 60 mio. kr./år 

September 2015
• V-regeringens finanslovsforslag om succession til erhvervsdrivende fonde

November 2015
• Forlig om finansloven, herunder succession til erhvervsdrivende fonde

November 2016
• Aftale mellem Regeringen, S, DF, RV og SF om at nedsætte en arbejdsgruppe med 

ekstern deltagelse, der skal komme med forslag til den konkrete model for succession 
til erhvervsdrivende fonde

• Arbejdsgruppen skal bl.a. vurdere værnsreglerne i forslaget fra 2015 og foreslå 
ændringer

• Arbejdsgruppen kan stille forslag, der er dyrere end den økonomiske ramme, der er 
afsat. Skatteministeriets sædvanlige regneprincipper lægges til grund for vurderingen.

• Frist iflg. Kommissorium: august 2017

November 2017
• Erhvervspakke: Det forventes, at ny model ikke er klar før 2019, hvorfor der i 2018 

disponeres over 60 mio. kr. ud af 360 mio. kr.
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Ydelse af gave til en fond 
– der har almennyttigt/-velgørende formål

• Skattemæssige konsekvenser

• Ingen skat i fonden, hvis givet til fondens grundkapital

• Ingen skat i Holding A/S, hvis aktierne i Drift A/S ikke er noteret 
og/eller Holding A/S ejer mindst 10 pct. af aktierne

• Ingen beskatning af hovedaktionæren

• Hvorfor koster det provenu, hvis man giver hovedaktionæren adgang 
til at overdrage aktier i Holding A/S skattefrit til fonden?
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Almen-
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fond

Overdragelse af 
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Almennyttige uddelinger eller ej

Lovforslag L 27 vedtaget den 9. maj 2017

• Ophævelse af fradragsretten for fondes ikke-almennyttige uddelinger
• ”Rabat” for modtageren

Ophævelsen af fradragsret for ikke-almennyttige uddelinger gør sondringen mellem almennyttige og 
ikke-almennyttige uddelinger endnu mere vigtig

• Tidligere spørgsmål om fradrag på 125 %  eller ”blot” fradrag på 100 %
• Nu: Fradrag på 104 % eller fradrag på 0
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Forarbejder til Fondsbeskatningsloven og Juridisk Vejledning:

• ”Almennyttige formål foreligger, når formålet ud fra en almindeligt fremherskende opfattelse kan karakteriseres 
som nyttigt.

• Blandt sådanne almennyttige formål kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, 
videnskabelige, herunder forskningsmæssige eller sygdomsbekæmpende, humanitære, undervisningsmæssige, 
religiøse eller nationale øjemed. Også idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer vil kunne anses for 
almennyttige.

• Derimod vil organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, ikke kunne anses 
for almennyttige. (…)”

Almennyttige uddelinger eller ej
Betydning af tilknytning til erhvervsvirksomhed?
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Skatteministerens svar på spørgsmål 10 til L 27:

• Almennyttige formål: dynamisk begreb, hvis nærmere indhold påvirkes af samfundsudviklingen og af den aktuelle 
fremherskende opfattelse i samfundet.

• Uddelinger til organisationer, der varetager politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige interesser, er derimod ikke 
almennyttige.

− Den pågældende sætning, …, skal forstås i lyset af, at det også fremgår af forarbejderne, at dette fx gælder 
uddelinger til organisationer som arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, samt partipolitiske 
organisationer. Dette medfører, at der eksempelvis ikke vil være tale om uddeling til et almennyttigt formål, 
hvis formålet med uddelingen er at varetage medlemmers politiske, økonomiske eller erhvervsmæssige 
interesser.

− Der skal foretages en konkret vurdering

− Hvis uddelingen resulterer i viden, som har bred interesse for dansk erhvervsliv, og denne viden offentliggøres 
med henblik på at udbrede den til en videre kreds, kan dette pege i retning af, at der er tale om en  almennyttig 
uddeling.

Almennyttige uddelinger eller ej
Betydning af tilknytning til erhvervsvirksomhed?
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Uddelinger til aktie- og anpartsselskaber

SKM 2003.15 Ø (erhvervsflyveruddannelse)

• Fondens midler skal anvendes til støtte ved uddannelse, herunder efteruddannelse af civile 
erhvervsflyvere, herunder private flyvere, der ønsker en erhvervsmæssig uddannelse.

• Ikke herudover nogen begrænsning for den kreds, der er berettigede til at modtage den nævnte støtte, og fondens 
formål må herefter anses at komme en vis videre kreds til gode.

• Da uddannelsesformålet ikke knytter sig til en bestemt virksomhed, forening eller lignende, men -
således som det må gælde i almindelighed - sigter mod at danne grundlag for et bestemt erhvervsmæssigt 
virke, må formålsbestemmelsen i sin helhed anses for at være almennyttig.

Almennyttige uddelinger eller ej
Betydning af tilknytning til erhvervsvirksomhed?
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SKM2014.499.SR  og SKM2016.17.SR

• Udlejning på markedsmæssige vilkår kan ske til et almennyttigt formål.

• I begge afgørelser fandt Skatterådet, at udlejning af henholdsvis et rekreativt areal samt nogle højskolebygninger på 
markedsvilkår kunne ske som opfyldelse af et almennyttigt formål.

TfS 1987, 139 SKD

• ”Skattedepartementet er enig med Akademikernes Centralorganisation i, at uddelinger til forlag til støtte af 
bogudgivelser som regel vil være at anse for almennyttige uddelinger.”

Almennyttige uddelinger eller ej
Betydning af tilknytning til erhvervsvirksomhed?
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