
Styregruppe: Alexandra Christina grevinde af Frederiksborg • Susanne Krüger Kjær • Peter Vagn-Jensen  
Kristian Engsig • Henrik Schrøder • Jan Blaakær • Claus Høgdall • Stephan Treschow 

  MERMAID • Strandboulevarden 49 • DK-2100 København Ø • Danmark • blix@cancer.dk 
CVR: 27 31 77 31 • Danske Bank • Holmens Kanal 2 • 1092 Kbh. K • Reg. 3001 • Konto 3001 341812  

Swift code: DABADKKK • IBAN nr.: DK 20 3000 3001-341812 

1 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejledning vedrørende selskabers mv. ret til skattefradrag for gaver til 
institutioner, foreninger m.v. til forskningsmål. 

 
 

 
 
MERMAID Projektet Selvejende institution er for kalenderåret 2011 godkendt af 
Danmarks Forskningspolitiske Råd i henhold til Ligningslovens § 8H. Derfor er 
MERMAID Projektet berettiget til at modtage gaver fra aktie- og anpartsselskaber – 
og alle andre skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1 nr. 1-2a, 2d-2e, 
2g og 3 a-6 samt § 2, stk.1, litra a - med den virkning af de pågældende selskaber 
mv. uden begrænsning kan fradrage gaverne fuldt ud ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst. 

Til orientering har lovbestemmelsen følgende ordlyd:   

”§ 8 H. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan selskaber, som er skattepligtige 
efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 e, 2 g og 3 a-6, samt § 2, stk. 1, litra 
a, fradrage gaver, som det godtgøres, at selskabet har ydet til almen velgørende eller på 
anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der anvender deres midler, 
herunder de modtagne ydelser, til forskning. Foreningerne, stiftelserne og institutionerne skal 
være hjemmehørende her i landet. 

        Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 er betinget af, at Danmarks Forskningspolitiske Råd for det 
kalenderår, hvori gaven ydes, har godkendt den pågældende forening, stiftelse, institution 
m.v. som berettiget til at modtage gaver med den virkning, at gavebeløbet kan fradrages ved 
opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Rådets afgørelser kan ikke indbringes for anden 
administrativ myndighed.” 

De pågældende selskaber mv. skal godtgøre, at gaven er ydet til almenvelgørende eller på 
anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner mv., der anvender deres midler 
– herunder de modtagne gaver – til forskning.   
 
Til brug for selskabets mv. dokumentation overfor skattemyndighederne fremsender det 
pågældende selskab mv. en tilsagnsskrivelse til ’MERMAID Projektet Selvejende Institution’, 
og MERMAID returnerer en særskilt kvittering for at MERMAID projektet opfylder de stillede 
krav mv. 
 
 
 


