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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendt-
gørelse 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 

  

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god-

kendelse 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, i høring.  

 

Ændringsbekendtgørelsen forudsætter vedtagelsen af lovforslag L 7 (FT 2021/22) 

om forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven. Vedlagte ud-

kast til en ændringsbekendtgørelse tager højde for de ændringer om godkendelse 

mv. efter ligningslovens § 8 A, der følger af ovennævnte lovforslag L 7. Ændrings-

bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.  

 

Med ovennævnte lovforslag bemyndiges Skattestyrelsen til at fastsætte lempeligere 

regler for godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almen-

nyttige eller almenvelgørende foreninger m.v. efter ligningslovens § 8 A, således at 

bidragydere vil kunne få fradragsret for gaver til foreningerne. Det fremgår af udka-

stet til bemærkningerne til ovennævnte lovforslag, at disse små patientforeninger 

har særligt vanskeligt ved at opfylde de gældende betingelser, som bl.a. indebærer 

et krav om 300 kontingentbetalende medlemmer, fordi foreningernes rekrutterings-

grundlag typisk er naturligt begrænset til de aktuelt berørte og deres nærmeste pårø-

rende, da de enkelte sjældne sygdomme almindeligvis er ukendte for langt de fleste. 

 

Bemyndigelsen i ovennævnte lovforslag er udmøntet med den nyaffattede § 5 a, 

som fremgår af vedlagte udkast til en ændringsbekendtgørelse. 

Skattestyrelsen skal bede om eventuelle bemærkninger til udkastet senest den 8. 

december 2021 på mail til hovedpostkassejura@sktst.dk under henvisning til sags-

nummer 21-0653486 med kopi til carina.vinkler@sktst.dk.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til:  

Jura, Person 

 

Copenhagen Towers 1, Han-

nemanns Allé 25 

2300 København S 

 

Telefon 72 22 18 18 

Skat.dk 

 

Vores sagsnr. 21-0653486 

 

 10. november 2021 
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Fuldmægtig Carina Vinkler på tlf. 72 38 86 37 eller specialkonsulent Daniel Yuki 

Bujandric på tlf. 72 37 13 52. 

  

Venlig hilsen 

 

 
Carina Vinkler    
 
Fuldmægtig 

Direkte telefon 72 38 86 37 

  

 

 

 


