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Godkendelse efter ligningslovens § 8 H
Skattestyrelsen godkender jer efter ligningslovens § 8 H med virkning for kalenderåret 2020.
Sagsfremstilling og begrundelse
Det fremgår af ligningslovens § 8 H, stk. 1, at gaver kan fradrages ved opgørelsen
af den skattepligtige indkomst, når de er givet til en almennyttig forening, der anvender sine midler til forskning. Foreningen skal være hjemmehørende her i landet
eller i et andet EU/EØS-land.
Det er en betingelse for at få fradrag for gaven, at foreningen er godkendt af Skattestyrelsen for det kalenderår, hvori gaven ydes.
Skatteforvaltningen skal forinden godkendelsen indhente en udtalelse fra Danmarks
Frie Forskningsfond om, hvorvidt foreningen anvender sine midler til forskning.
Dette fremgår af ligningslovens § 8 H, stk. 2.
Reglen om fradrag for forskningsgaver gælder ikke, hvis gavegiver og gavemodtager er interesseforbundne. Se ligningslovens § 2.
Modtager I en gave, som både er omfattet af ligningsloven § 8 A og ligningsloven §
8 H, finder ligningslovens § 8A ikke anvendelse. Herved opnår gavegiveren mulighed for at anvende beløbsgrænsen i § 8 A til fordel for en anden forening, stiftelse,
institution m.v., der er godkendt efter § 8 A. Dette fremgår af ligningslovens § 8 H,
stk. 4.
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Mermaid Projektets formål er at forske i gynækologisk kræft med særlig fokus på
kræft i æggestokkene og dermed reducere dødeligheden for kvinder, der rammes af
dette.
Skattestyrelsen anser Mermaid Projektet for at være en almennyttig forening.
Mermaid Projektet har hjemsted i København. Foreningen er således hjemmehørende her i landet.
I brev af 28.09.2020 udtaler Danmarks Frie Forskningsfond, at de på baggrund af
det fremsendte materiale, som viser, at Mermaid Projektet har anvendt midler til
forskning, vurderer, at foreningen anvender midler til forskning.
Skattestyrelsen godkender derfor Mermaid projektet til at modtage gaver med
den virkning, at gavebeløbet kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med virkning for kalenderåret 2020.
I vil blive optaget på listen over institutioner der er godkendt til at modtage gaver
efter ligningslovens § 8 H (forskningsgaver), som offentliggøres medio januar 2021
i Den juridiske vejledning, afsnit C.A.4.3.5.12.
Vejledning
Godkendelsen gælder kun for kalenderåret 2020. Ansøgning for 2021 skal indsendes til Skattestyrelsen senest den 1. oktober for 2021.
Fradrag for gaver er betinget af, at I indberetter gaven til Skattestyrelsen. Se skatteindberetningslovens § 26.
I kan læse mere om hvordan I indberetter på www.skat.dk/ekapital og betingelserne
herfor https://skat.dk/skat.aspx?oid=2288934&vid=216614.
Love og regler
I kan finde de love og regler, vi henviser til, på skat.dk/love.
Den juridiske vejledning findes på skat.dk under Jura.
Har I brug for flere oplysninger?
Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at ringe til mig.

Venlig hilsen

Dennis Christensen
Fuldmægtig
Direkte telefon 72 37 45 41
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