
 

 

     

 

Jour.nr.: 21-0653486 

Udkast 

 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse m.v. efter 

ligningslovens § 8 A, stk. 2, og § 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige 

foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. og religiøse samfund her i landet 

eller i et andet EU/EØS-land 

 

                                                                           § 1 

I bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018 om godkendelse m.v. efter ligningslovens§ 8 A, stk. 2, 

og§ 12, stk. 3, af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner m.v. og 

religiøse samfund her i landet eller i et andet EU/EØS-land foretages følgende ændringer:  

 

1. Indledningen affattes således: 

”I medfør af § 8 A, stk. 3, og § 12, stk. 4, i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1735 af 17. august 

2021, som ændret ved lov nr. [L 7], fastsættes”. 

2. Efter § 5 indsættes:  

”Små patientforeninger for sjældne sygdomme 

§ 5 a. Patientforeninger, der repræsenterer personer med en sjælden sygdom, der almindeligvis 

forekommer hos under 1-2 ud af 10.000 personer i Danmark, kan uden yderligere betingelser 

godkendes efter ligningslovens § 8 A, når følgende betingelser er opfyldt: 

1. Patientforeningen skal have til formål at varetage fælles interesser for personer med den 

pågældende sjældne sygdom, som patientforeningen vedrører. Dette kan evt. ske gennem 

foreningens medlemskab af en paraplyorganisation. 

2. Betingelsen i § 1, 1. pkt., om formål eller adfærd, der ikke modarbejder eller underminerer 

demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, er opfyldt.  

3. Patientforeningen skal være åben for alle personer med den pågældende sjældne sygdom, som 

patientforeningen vedrører.  

4. Patientforeningen har mindst 15 kontingentbetalende medlemmer i EU/EØS. Kontingentet skal 

have en sådan størrelse, at det dækker foreningens normalt forekommende administrationsudgifter. 

5. Betingelsen i § 1, nr. 1, om, at foreningens midler kommer en vis videre kreds personer til gode, er 

opfyldt.  

6. Betingelsen i § 1, nr. 4, om udenlandske gaver er opfyldt. 

7. Foreninger, der er selvstændige retssubjekter, skal opfylde betingelserne i § 2, nr. 1 og 3. 

8. Fonde, stiftelser og institutioner m.v. skal opfylde betingelserne i § 3. 



 

 

9. Kravene til vedtægterne i § 6 er opfyldt.”     

 

3. I § 6, stk. 1, og § 7, stk. 2, ændres ”§ 5” til: ”§§ 5 eller 5 a”.  

4. I § 7, stk. 1, nr. 3, indsættes som 2. pkt.: 

”Ansøgninger omfattet af § 5 a skal dog alene kunne opfylde betingelsen i § 1, nr. 4.” 

5. I § 8 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:  

”Stk. 4. Patientforeninger omfattet af § 5 a skal hvert år senest den 31. maj sende oplysning til 

Skattestyrelsen om hjemstedskommune, formue, årlig bruttoindtægt, antallet af kontingentbetalende 

medlemmer, antallet af gavegivere, oplysninger om udenlandske gaver efter § 1, nr. 4, det samlede 

gavebeløb efter ligningslovens § 8 A, stk. 1, og det samlede beløb, der er anvendt efter 

formålsparagraffen, for det forudgående kalenderår. Oplysningerne (gaveskema) skal indsendes digitalt 

via www.skat.dk.” 

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7. 

 

 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.  

 

 

Skatteforvaltningen, den XX 2021 

 

 

Merete Agergaard 

     

/Mette Tronborg Petersen  
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