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Lov om ændring af ligningslovens § 8H vedtaget af Folketinget ved 3. behandling
den 11. maj 2010

Fradrag for private donationer til forskning m.v.
Med virkning for gaver, der gives den 1. januar 2010 eller senere

§ 8 H
:
Stk 1. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages gaver, som
giveren har ydet til almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger,
stiftelser, institutioner m.v., der anvender deres midler til forskning. Foreningerne,
stiftelserne, institutionerne m.v. skal være hjemmehørende her i landet eller i et
andet EU/EØSland. Fradraget er betinget af, at foreningen, stiftelserne,
institutionerne m.v., har indberettet gaven til told og skatteforvaltningen i
overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af
skattekontrollovens § 8 Æ, stk. 3.
Stk. 2. Fradrag efter stk. 1 er betinget af, at told og skatteforvaltningen 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. Told og
skatteforvaltningen skal forinden godkendelsen indhente en udtalelse fra Det Frie
Forskningsråd om, hvorvidt foreningen, stiftelsen, institutionen m.v. anvender sine
midler til forskning.
Ved indbetaling af donationer til Mermaidprojektet bedes opgivet CPR nummer ,
således at Mermaid kan indberette donationen til SKAT.
Mermaid Projektet Selvejende Institution er godkendt i henhold til Ligningslovens §
8 H for 2010. Der er ingen øvre grænse for fradragets størrelse, og dermed ingen
grænse for, hvor store donationer der accepteres fradraget af SKAT.
Fradraget gives som ligningsmæssigt fradrag.
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