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Executive summary

The purpose of this thesis is to conduct a sanity check of the taxation of foundations anno 2013.

This sanity check is conducted by clarifying whether that the Danish Taxation on foundations Act

(Fondsbeskatningsloven) is functioning according to its original purpose, and through identifying

which practical challenges the foundations face when calculating their taxable income. The chal-

lenges focused on in this thesis are the taxation of their profit making on stocks, the consequences

of the repealing of the law on entrepreneur taxation (Iværksætterskatten) on foundations, the taxa-

tion of a reduction of the foundation’s net capital, the tax related consequences from the distribu-

tion of restricted capital and the tax related effects of the prioritization rule (Prioriteringsreglen)

compared to previous years reserves.

The thesis is based on the argument that while other laws and rulings which exert influence on the

taxation of foundations have been updated, these have not been implemented into the law on taxa-

tion of foundations and that these changes do not satisfy the original purpose of the law on taxation

of foundations. Through an inductive approach first the general issues of the law on foundations

are presented followed by a description of the taxation issues in general that the foundations face,

which leads to an analysis of the consequences thereof. In order to illustrate and analyze the dif-

ferent tax related consequences of the laws on foundations, three foundations of which two are

non-commercial and one is a commercial foundation, are presented. The two non-commercials are

respectively charitable and non-charitable.

Based on the sanity check of the taxation of foundations anno 2013 in this thesis it is concluded

that there are parts of the law on taxation of foundations which do meet the original purpose. How-

ever, some issues, such as for example the tax exemption on the taxation of their profit making on

stocks, are not up to par with the intention of the law on taxation of foundations.

It is further concluded that the repealing of the law on entrepreneur tax only affects commercial

foundations and that if their distributions are reduced and/or their tax exempted income increases,

it will have a negative impact on the taxation of listed stocks when applying the principle of realiza-

tion (Realisationsprincipet). Furthermore, it is found that according to SKM2013.78SR, foundations

are now taxed on the same grounds as corporations when reducing the foundations restricted capi-

tal, however with some exceptions. The tax effect of the prioritization rule on previous year’s re-

serves is that previous year’s reserves must be used for distribution before a tax credit can be re-

ceived on new distributions.
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1. Problembaggrund

Som følge af en række særligt gunstige beskatningsregler, generationsskifteoveervejelser, den

manglende offentlige kontrol og tilsyn med fondene, samtidigt med et ønske om at fremme de

celgørende formål både almennytige/almenvelgørende og erhvervsmæssige formål, blev der i

1960’erne og 1970’erne blev der stiftet mange fonde. Dette skyldes de dengang særligt gunstige

beskatningsregler, generationsskifteovervejelser, den manglende offentlige kontrol og tilsyn med

fondene. Samtidig med et ønske om at fremme de velgørende formål, både almennytti-

ge/almenvelgørende og erhvervsmæssige formål1.

Den store udbredelse af fondsformen betød, at disse efterhånden udgjorde en stor økonomisk og

samfundsmæssig faktor. Det var derfor nødvendigt med en bred civilretsligt og skatteretsligt regu-

lering af disse fonde, hvorefter et fondsudvalg blev nedsat, som blandt andet skulle overveje, om

de særlige regler vedrørende fondes skatteretlige stilling fortsat kunne anses for velbegrundede.

Dette førte til, at man i 1984 indførte to fondslove – Lov om fonde og visse foreninger2 og Lov om

erhvervsdrivende fonde3. Lovene trådte i kraft pr. 1. januar 1985. Disse love indeholdt bl.a. nærme-

re regler omkring registrering, uddelinger til familiemedlemmer mv. hvilket indebar større offentlig

bevågenhed.

Inden fondslovenes indførelse havde fonde en særlig stilling skatteretsligt og afgiftsmæssigt, hvil-

ket betød, at de kun var skattepligtige af den erhvervsmæssige indkomst efter selskabsskatteloven

§ 1, stk. 1, nr. 6 – eller eventuelt helt undtaget fra skattepligt efter selskabsskatteloven § 3. Dette

medførte, at fonde ikke var skattepligtige af f.eks. renter, udbytte, gaver mv.

I 1987 blev Lov om beskatning af fonde og visse foreninger4 gennemført bl.a. på grund af kritikken

omkring fondes og foreningers skatteprivilegier. Hovedformålet med denne lov var, at fonde og

foreninger skulle beskattes på sammen måde som aktieselskaber. Som den største ændring med-

førte fondsbeskatningsloven, at rente og udbytte, som de førhen ikke var skattepligtig af blev skat-

tepligtige, grundet fondene kun var skattepligtig af erhvervsmæssig indkomst efter selskabsskatte-

loven § 1, stk. 1, nr. 6. Denne ændring betød, at fondene ikke længere havde mulighed for at op-

spare formuer i form af skattefrie renter og udbytter. Dette havde tidligere været tilfældet, da der

1
Lærebog i fondsret af Lennart Lynge Andersen side 12

2
Lov nr. 300 af 6. juni 1984 (også kaldet Fondsloven)

3
Lov nr. 286 af 6. juni 1984 (også kaldet Erhvervsfondsloven)

4
Lov nr. 145 af 19. marts 1986 (også kaldet Fondsbeskatningsloven)
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ikke var nogen lovregulering til at kontrollere de skattefrie indtægter, som tilflød fondene, og der-

med gjorde fondene i stand til at opspare enorme formuer.

Med indførelsen af Fondsloven og Erhvervsfondsloven skete der en opstramning omkring reglerne

for fonde med hensyn til registrering hos de offentlige myndigheder samt tilladelse til indsigt i fon-

denes forhold. Skattemæssigt skete der også en stramning med indførelse af Fondsbeskatningslo-

ven, idet reglerne for beskatning af fonde og foreninger på mange punkter blev sammenlignelige

med beskatning af aktieselskaber. Fondene havde en række lempelser i forhold til aktieselskaber,

som f.eks. var fondene kun skattepligtige af indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed, efter Sel-

skabsskatteloven § 1, stk.1 nr. 6., fonde var således skattefri af andre indtægter, navnlig renter og

udbytter, men også gaver, kontigenter og kursgevinster samt fortjenster ved salg, f.eks. af fast

ejendom og aktier5.

Beskatningen af fonde og foreninger efter Fondsbeskatningsloven har specielt interesse, da der er

tale om, at disse fonde og foreninger beskattes efter et helt særligt regelsæt. Det vil være interes-

sant at belyse de særlige forhold, der vedrører beskatningen af fonde, samt belyse om fondsbe-

skatningslovens oprindelige formål stadig er gældende og om indførelsen af nye love, domme mv.

påvirker fondsbeskatningslovens oprindelige formål.

Fondsbeskatningsloven blev indført i 1987 og har ikke været omfattet af større ændringer siden.

Ændringer i Fondsbeskatningsloven er som hovedregel som af følge af ændringer i andre love,

som f.eks. ved ændringen af udbytte- og avanve beskatningen (§ 10, stk. 3), ændringer som følge

af dødsboskatteloven (§3 A, stk. 1 og § 4, stk. 2) mv.

1.1 Problemformulering

Ud fra overstående problemindledning ønsker jeg ved denne afhandling at udføre et sanity check

på fondsbeskatning anno 2013.

Overstående hovedproblemstilling søges belyst ved hjælp af følgende delspørgsmål:

1.Fungerer Fondsbeskatningsloven ud fra det oprindelige formål?

2.Hvilke særlige praktiske udfordringer har fondene ved opgørelse af den skattepligtige ind-

komst? Herunder især:

5 Fondbeskatning af Lennart Lynge Andersen og Henrik Gam, side 16



Sanity check på fondsbeskatning anno 2013.

6

a. Særligt omkring aktieavancebeskatningen herunder påvirkning af afskaffelsen af

beskatning af unoterede aktier (iværksætterskatten)

b. Hvilke skattemæssige og praktiske konsekvenser har en kapitalnedsættelse i fonde

(frigivelse af bundne midler) i forhold til aktieselskaber?

c. Hvad er de skattemæssige konsekvenser i forbindelse med uddeling af bundne mid-

ler?

d. Hvilken skattemæssig effekt får prioriteringsreglen i forhold til tidligere års skatte-

mæssige hensættelser?

Afhandlingen bygger på en tese om, at der er sket en udvikling af andre love og domme, som har

indflydelse på beskatning af fondene, men at Fondsbeskatningsloven ikke har fået disse ændringer

implementeret, og at disse ændringer ikke opfylder Fondsbeskatningslovens oprindelige formål.

1.2 Problemafgrænsning

Afhandlingen afgrænses således, at kun relevant aspekter i henhold til den stillede problemformu-

lering behandles, afhandlingen afgrænses således:

 Afhandlingen vil tage udgangspunkt i nuværende Fondslov, Erhvervsfondslov og Fondsbe-

skatningslov.

 Afhandlingen vil ikke omfatte fonde, som er beskattet efter Selskabsskatteloven, men kun

fonde som er beskattet efter Fondsbeskatningsloven.

 Gennemgangen af fondsbegrebet, regnskabsaflæggelse og revision er ikke udtømmende, da

disponeringen af opgaven ikke tillader dette. Det er min opfattelse, at de gennemgåede om-

råder giver læseren det nødvendige overblik til at kunne vurdere de forhold, der efterføl-

gende behandles i opgaven.

 Afhandlingen vil ikke omfatte foreninger samt arbejdsmarkedssammenslutningen og bran-

cheforeninger, selvom disse bliver reguleret efter Fondsloven.

 Der vil ikke blive foretaget gennemgang af beskatningen af fonde efter lov om indkomstbe-

skatning af aktieselskaber mv. og pensionsafkastbeskatningsloven.

 Afhandlingen er afgrænset fra en beskrivelse af fusionering af fonde og beskatningen af

udenlandske fonde.

 Anmeldelse og registrering af fonde vil blive berørt meget overordnet, såfremt det giver me-

ning for forskellige områder, men der vil ikke blive foretaget en general gennemgang.

 Det er forudsætning at læser har kendskab til de generel skattebetragtninger i SEL § 4-6.

 Dataindsamlingen for afhandlingen er afsluttet den 1. februar 2013.
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2. Metodevalg6

Med udgangspunkt i ovenstående problemformulering og afgrænsning vil nedenstående afsnit

redegøre for de metodiske overvejelser, i forbindelse med afhandlingen.

2.1 Det overordnede undersøgelsesdesign

Det overordnede formål med afhandlingen er at udføre et sanity check på Fondsbeskatningsloven

anno 2013. Derfor har afhandlingen både et beskrivende, forstående og særligt forklarende formål.

Det beskrivende formål med afhandlingen er at beskrive reglerne indenfor fondsret og fondsbe-

skatning. Herefter søger afhandlingen af forstå udvalgte problemstillingers påvirkning på beskat-

ningen af fonde. Det beskrivende og forstående formål med afhandlingen skal dernæst danne

grundlag for det forklarende formål, der har til hensigt af forklare lovens påvirkning for fondene.

2.2 Den juridiske metode

I nærværende afhandling anvendes juriske metode, da afhandlingen grundlæggende anvender

lovgivning som empiri. Indenfor den juriske metodelære vil den rets dogmatiske metode anvendes.

Metoden har til formål at udlede gældende ret inden for et givent område ved systematisk og ana-

lytiske gennemgang af retskilder, som en dommer måtte forvente at lægge til grund for en retsaf-

gørelse. Dette gøres ved at udføre to centrale opgaver, nemlig at systematisere retskilder samt

fortolke disse.

Metoden anvender ikke en bestemt synsvinkel, da gældende ret anses for at være gældende for

enhver, og derved ikke begrænset til én analyseenhed. Den rets dogmatiske metode er endvidere

positivistisk, da den udleder gældende ret gennem analyse af retskilderne, men kan ikke anvendes

til at beskrive, hvad gældende ret bør være.

De forskellige retskilder er i den ret dogmatiske metode opstillet i et hierarki med indbyrdes forskel-

lige værdi og tyngde. Hierarkiet adskiller sig fra traditionel retskildelære, hvor der ikke forefindes et

hierarki mellem retskilderne, men blot en mængde retskilder uden skelen til den relative værdi af

disse. Denne metodiske fremgang sikrer, at resultatet af en given rets dogmatiske analyse ikke

anhænger af analytikeren, men alene af retskilderne.

6
Afsnittet om metodevalg er skrevet med baggrund i ”Den skinbarlige virkelighed – om vidensproduktion

inden for samfundsvidenskaberne” skrevet af Ib Andersen og ”Juridiske Metodelære” af Peter Blume
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Når metoden anvendes til at beskrive gældende ret inden for et givent område og derved er forkla-

rende af natur, skal man dog have for øje, at mange retskilder er ganske åbent formulerede og

derfor giver rum for en vis fortolkning, der kan give en analyse forskellige nuancer alt efter forfatter.

2.3 Det empiriske data

Afhandlingen er opbygget af en teoretisk del samt en empirisk del. I afhandlingens teoretiske del er

de metodiske overvejelser primært knyttet til litteraturindsamling. Indsamlingen er foregået ved at

gennemlæse videnskabelige bøger og artikler hovedsagligt indenfor følgende områder: erhvervs-

drivende og ikke-erhvervsdrivende fonde samt fondsbeskatning. De rets dogmatiske analyser ved-

rører de retskilder, der kan udlede gældende ret inden for Fondsloven, Erhvervsfondsloven og

Fondsbeskatningsloven og de relevante bestemmelser heri. Som fortolkningsbidrag til forståelse af

lovgivningen omkring fond er betænkningen om fonde inddraget hvor det er fundet relevant.

De anvendte data kan som udgangspunkt betegnes som videnskabelige kilder. Kilderne har været

brugt aktivt i opbygningen af afhandlingens teoretiske afsnit. Den skrevne litteratur inden for fonds-

retten er i overvejende grad forfattet af Lennart Lynge Andersen, hvilket afhandlingen derfor uund-

gåeligt vil bære præg af. Inden for fondsbeskatning findes der ikke store mængder af litteratur og

der er kun ganske få udgivelser af nyere dato. Men disse populationer vurderes at være valide.

Data kan generelt opdeles i to typer; henholdsvis kvalitativ og kvantitativt data. Da der i denne af-

handling ikke tages udgangspunkt i en decideret model eller teori, er der primært brug for kvalitati-

ve data. Kvalitative data er primært ord, tekst, verbale beskrivelser, interview eller visualisering

”hvorimod kvantitative data primært er tal, tabeller eller diagrammer”. Der er dog faser i opgaven,

hvor det vil være nødvendigt at benytte kvantitative data i form af et eller flere taleksempler som

illustration7.

Ved dataindsamling sondres der udover kvantitative og kvalitative data, og også mellem primær og

sekundær litteratur. Dette kriterium vedrører forskeren eller i dette tilfælde, den studerendes med-

virken i rådataindsamling8.

Er det den studerende selv, der har indsamlet data benævnes dette primær data, hvorimod data,

der er indsamlet af andre benævnes sekundær data.

7
Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen side 150

8
Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen side 151
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Afhandlingen vil redegøre for det teoretiske fundament, der i afhandlingen skal danne grundlag for

de empiriske undersøgelser. Det teoretiske afsnit bygger på de af lovgivers udstedte love på om-

rådet. Lovgivningen er som nævnt udarbejdet af lovgiver og må derfor betegnes som sekundært

data. Yderligere er der i den teoretiske del af afhandlingen benyttet faglitteratur, der uddyber og

fortolker lovgivningen. Disse må ligeledes betegnes som sekundært data.

Efter afhandlingens teoretiske fundament søger afhandlingen i de empiriske analyser at analysere

udvalgte problemstilling, der er knyttet til beskatningen af fonde. Disse afsnit benytter en række

videnskabelige artikler, der er udarbejdet på området, samt supplerende litteratur. Artiklerne er

skrevet af eksperter indenfor området og herved må disse data ligeledes klassificeres som sekun-

dære data.

Efter at have klassificeret henholdsvis primær og sekundær data står det klart, at indeværende

afhandling udelukkende benytter sig af sekundære data.

2.4 Den videnskabelige metode

Undersøgelsens tilgang skal afklare, hvorvidt der er tale om en induktiv eller deduktiv undersøgel-

se. Deduktion og induktion angiver begge fremgangsmåder, hvorpå der kan drages videnskabelige

slutninger9. Ved benyttelse af den induktive metode vil afhandlingen tage udgangspunkt i empirien

for at få forståelse af teorien.

Afhandlingens formål er ikke at lave en hypotese og herefter teste denne. Herved er det besluttet

at anvende den deduktive metode til at undersøge afhandlingens problemformulering. Brugen af

denne tilgang tager udgangspunkt i allerede kendt teori, hvorefter der kan drages konklusioner om

enkelte hændelser.

Valget af undersøgelsesmetode understøtter således afhandlingens formål. Afhandlingen vil tage

udgangspunkt i teorien, i dette tilfælde Fondsbeskatningsloven, Erhvervsfondsloven og Fondslo-

ven, for herefter at kunne konkludere på problemformulerings hovedspørgsmål. Således er det

ønsket at frembringe viden omkring emnet, men ikke at opbygge en egentlig teori på området.

Den empiriske del bygger hovedsagligt på teori, men for at belyse problemstillingernes indvirkning

på fonde vil jeg inddrage årsregnskaber / årsrapporter for en udvalgt population. Dette kræver, at

der i afhandlingen foretages et metodiske valg af populationen størrelse.

9
Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen side 35
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Afhandlingens udvalgte problemstillinger har indvirkning på de fonde, som de selvfølgelig er rele-

vant for. Det har på denne baggrund været nødvendigt at udvælge en population, der ønskes un-

dersøgt. Den population, der er udvalgt er 3 forskellige fonde, som efter forfatterens vurdering er

de bedste til at illustrere påvirkningen af problemstillingerne.

Populationen kan ikke siges at være udvalgt statistisk og herved repræsentativ. Analysen kan der-

for ikke benyttes til at drage en konklusion, men udelukkende en udtales af påvirkningerne for den

pågældende fond.

Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at et af hovedformålene med afhandlingen er af forklarende

karakter, hvorfor kravet om repræsentativitet er underordnet. Det er ikke opgavens formål at be-

skrive en population.

2.5 Kildekritik

Indeværende afsnits formål er at komme med en vurdering af henholdsvis validiteten og reliabilite-

ten af teorien samt empirien.

Validiteten knytter sig til gyldigheden og relevansen af de indsamlede informationer. Gyldigheden

siger noget om den generelle overensstemmelse mellem det teoretiske og empiriske valg i forhold

til afhandlingens problemformulering10.

Reliabiliteten angiver hvor sikkert og præcist der foretages målinger, og hvorledes disse målinger

er påvirket af tilfældigheder. I forhold til afhandlingens teoretiske afsnit ses der ikke nogle problem

med henholdsvis validiteten og reliabiliteten.

Den anvendte teori kan primært henføres til gældende lovgivning, særligt Fondsloven, Erhvervs-

fondsloven og Fondsbeskatningsloven, samt artikler og videnskabelige bøger omhandlende fonds-

ret og fondsbeskatning. Der er argumenteret for, at den valgte teori har en klar overensstemmelse

med problemformuleringen, som der senere i afhandlingen analyseres, hvorfor validiteten anses

for at være høj.

Reliabiliteten anses ikke at være relevant for den teoretiske litteratur, da der som udgangspunkt

ikke indgår målinger heri.

10
Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen side 83
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Den væsentligste kritisk af de anvendte kilder kan rettes mod populationen af videnskabelige artik-

ler og litteratur, der anvendes i den empiriske analyse. Den skrevne litteratur inden for fondsretten

er i overvejende grad forfatteret af Lennart Lynge Andersen, hvilket afhandlingen derfor uundgåe-

ligt vil bærer præg af. Inden for fondsbeskatning findes der ikke store mængder af litteratur, der er

således kun ganske få udgivelser af nyere dato. Men disse populationer vurderes at være valide.

2.6 Afhandlingens struktur

For at styrke læserens forståelse af afhandlingens problemstillinger søger nedenstående figur at

anskueliggøre denne.

Figur 2.1: Afhandlingens struktur11

På baggrund af problembehandlingen udarbejdes en samlet konklusion, som forsøger at svare på

de i problemformuleringen stillede spørgsmål. Det skal bemærkes, at der i de enkelte afsnit hvor

dette er vurderet hensigtsmæssigt er udarbejdet delkonklusioner.

Nedenfor er der redegjort for, hvorledes afhandlingen søger at besvare de respektive delspørgs-

mål.

11
Egen tilvirkning med inspiration fra Den skinbarlige virkelighed af Ib Andersen side 25

Kapitel 1-2 + 4
Problembaggrund, formål og målgruppe, problemformule-
ring, afgrænsning, metode og struktur samt beskrivelse af

udvalgte fonde.

Kapitel 6-7
Konklusion og perspektivering

Teori Empiri

Kapital 3 Kapitel 5
Gennemgang af fondsbegrebet Gennemgang af reglerne for

beskatning af fonde
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Indledningsvis søger kapital 4 at besvare del af delspørgsmål 1, samtidigt med at kapitlet tager fat

på afhandlingens teoretiske del. Kapitlet har til formål at præsentere de fondsretslige regler. Fokus

i dette kapitel vil være Fondsloven og Erhvervsfondsloven. Kapitlet danner grundlag for afhandlin-

gens teoretiske fundament for de efterfølgende analyser.

Kapital 5 tager yderligere fat i afhandlingens teoretiske del samt i analysen af afhandlingens pro-

blemstilling. Kapitlet har til formål at præsentere de skattemæssige regler for fonde, samt at besva-

re delspørgsmål 1 -3. Fokus vi i dette kapitel være på Fondsbeskatningsloven.

Efter at have beskrevet de respektive delspørgsmål vil jeg herefter være i stand til, i afhandlingens

kapitel 6, at konkludere, på afhandlingens problemstilling.
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3. Definition af en fond

I dette afsnit vil der blive foretaget en gennemgang af udvalgte og relevante begreber inden for

fondsret.

3.1 Fondsbegrebet

Både Fondsloven og Erhvervsfondsloven bygger på det sammen fondsbegreb, men hverken

fondslovene eller Fondsbeskatningsloven indeholder regler eller retningslinjer for, hvornår der fore-

ligger en fond.

Fonde er kendetegnet ved at være et selvstændigt retssubjekt, der kan indgå retshandler og for-

pligtige sig. Fonde er selvejende institutioner og er ofte benævnt som selvejende institutioner i ste-

det for fonde.12 Både Fondsloven og Erhvervsfondsloven indledes i § 1, stk. 1 med at loven gælder

for/finder anvendelse på fonde, legater, stiftelser og andre selvejende institutioner (fonde). Kun for

fonde, der er stiftet den 1. januar 1985 eller senere, er der krav om, at ”fond” skal indgå i navnet.13

De fondsretslige grundsætninger baseres på følgende karakteristika:

Fonde skal have en formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifteren

Fondens midler må ikke kunne tilbageføreres til stifteren, stifterens ægtefælle eller faste samlever

eller stifterens hjemmeboende børn under 18 år. Denne personkreds kan således ikke modtage

uddelinger, tilbagebetalinger af kapital, lån eller kaution og sikkerhedsstillelse fra fonden. Denne

”krymperegel” er hovedbetingelsen for, at der er stiftet en fond.14

Reglen er ikke til for at forhindre, at stifteren eller de nærmeste pårørende kan modtage arbejds-

vederlag fra fonden, f.eks. ved bestyrelsesarbejde, administration mv. som ikke står i rimeligt for-

hold til den ydede arbejdsindsats, men til at hindre at stifterne og denne pårørenden ikke kan mod-

tage uddelinger.

12
Ofte benævnes f.eks. idrætshaller som selvejende institutioner i stedet for som fonde.

13
Fondslovens § 3 og Erhvervsfondslovens § 4

14
Fondsbeskatning af Niklas Bjerggaard Andersen og Michael Kirkegaard Nielsen side 7
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Fonden skal have en selvstændig ledelse i forhold til stifteren

Dette indebærer, at stifterne eller den nærtstående familie ikke må udgøre flertallet i fondens be-

styrelse.15

Fonden skal have en varighed

Dette indebærer, at fonde skal virke uden tidsbegrænsning. Men fondslovene16 har åbnet op for, at

der kan stiftes kapitalforbrugende fonde, dvs. at fondens grundkapital skal anvendes til uddelinger

over en årrække – almindeligvis ikke under 10 år.

Fondens skal have et eller flere konkrete formål

Dvs. at fonden skal have et konkretiseret formål i dens vedtægter, således at det ikke er overladt til

bestyrelsen diskretionært at træffe beslutning om anvendelse af fondens midler. Efter fondslovene

må der i vedtægterne kun tillægges fortrinsret til en ufødt generation17. Dette gælder dog ikke fon-

de der er stiftet før den 1. januar 198518.

3.2 Fondstyper

3.2.1 Erhvervsdrivende fonde

Erhvervsdrivende fonde er positivt afgrænset i Erhvervsfondsloven § 1, stk. 2. En fond anses for

at være erhvervsdrivende, hvis den:

1.overdrager varer eller immaterielle rettigheder, erlægger tjenesteydelser eller ligende, for

hvilke den normalt modtager vederlag, eller

2.udøver virksomhed med salg eller udlejning af fast ejendom eller

3.har den i § 3 og § 4 i lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) anførte forbindelse

med et aktie- eller anpartsselskab eller med en anden virksomhed af den i nr. 1 eller 2

nævnte art, eller

4. udøver en bestemmende indflydelse over en anden virksomhed i henhold til vedtægt eller

aftale og har en betydelig andel i dens driftsresultat uden at have den i nr. 3 anførte forbin-

delse med virksomheden.19

15
Dette princip er lovfæstet i Fondslovens § 16, stk. 1 og Erhvervsfondsloven § 17, stk. 2. Princippet gælder

ikke fonde, der er stiftet før 1. januar 1985, jf. overgangsreglerne i Fondslovens § 57, stk. 3 og Erhvervs-

fondsloven § 67, stk. 2.
16

Fondslovens § 9, stk. 1 og Erhvervsfondslovens § 11, stk. 2
17

Fondslovens § 7 og Erhvervsfondslovens § 8
18

Fondslovens § 57 og Erhvervsfondsloven § 67
19

Erhvervsfondsloven § 1, stk. 2
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Fonde anses dog ikke for erhvervsdrivende, såfremt den virksomhed som fonden udøver indflydel-

se over eller har den i Erhvervsfondslovens § 1 stk. 2 nr. 3 anførte forbindelse med, er af begræn-

set omfang eller kun omfatter en uvæsentlig del af fondens samlede formue20.

Visse fonde er i henhold Erhvervsfondsloven § 1, stk. 4 ikke omfattet af loven, fordi de i forvejen er

undergivet offentlig kontrol, og en række fonde er derudover direkte undtaget i selv lovteksten.

Når der skal foretages afgørelse om hvorvidt, fonden er erhvervsdrivende, sker der en bedømmel-

se af den faktiske erhvervsaktivitet. Bedømmelsen skal ske af fondsbestyrelsen, som ved stiftelsen

skal bedømme budgetter for den erhvervsmæssige omsætning for de kommende år. Hvis der er

tvivl, er det Erhvervsstyrelsen, som skal foretage afgørelsen. Det er også hos Erhvervsstyrelsen21,

der skal foretages registrering af fonden ved stiftelsen, og denne som er tilsynsmyndighed for de

erhvervsdrivende fonde. Dog er Civilstyrelsen fondsmyndighed for de erhvervsdrivende fonde, hvis

hovedformål hører under Justitsministeriets forretningsområde, og fonde som har flere ligestillede

formål, der ikke hører under samme minister22.

Erhvervsdrivende fond skal have en grundkapital på mindst 300.000 kr. ved stiftelsen, som skal

være fuldt indbetalt inden fonden kan registreres.

3.2.2 Almindelige (Ikke-erhvervsdrivende) fonde

Almindelige (ikke-erhvervsdrivende) fonde er i forhold til de erhvervsdrivende fonde, som er positiv

afgrænsning i Erhvervsfondsloven, negativ afgrænsning i Fondsloven § 1. stk. 2, som angiver at

loven ikke omfatter:

1. fonde, som er oprettet ved eller i henhold til lov eller ved mellemfolkelig overenskomst mel-

lem Danmark og en anden stat, og som er undergivet tilsyn af en af staterne,

2. fonde, med hvilke en kommune eller amtskommune har indgået aftale til opfyldelse af kom-

munens eller amtskommunens forpligtelser i henhold til lov om social bistand, såfremt fon-

den ikke varetager andre opgaver,

20
Erhvervsfondsloven § 1, stk. 3

21
Oprindeligt er det Økonomi- og Erhvervsministeren, men denne har udlagt det til Erhvervsstyrelsen.

22
www.civilstyrelsen.dk/fondskontor
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3. folkekirkens selvejende institutioner, trossamfund og godkendte uddannelsesinstitutioner,

såfremt fonden ikke ud over sit hovedformål varetager andre opgaver,

4. fonde, der er omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde,

5. fonde, der i medfør af § 1, stk. 4 og 5, i Erhvervsfondsloven ikke er omfattet af nævnte lov,

6. selvejende institutioner, der som vilkår for godkendelse eller tilskud fra det offentlige er un-

dergivet tilsyn og økonomisk kontrol af en offentlig myndighed efter anden lovgivning eller

bestemmelser udstedt i henhold til anden lovgivning, og

7. selvejende institutioner, hvis drift overvejende dækkes af statslige eller kommunale midler,

og som er undergivet tilsyn af det offentlige, hvis det i institutionens vedtægt er fastsat, at

det offentlige træffer bestemmelse om anvendelse af institutionens midler i tilfælde af den-

nes opløsning.

Udover overstående omfatter loven heller ikke fonde, hvis aktiver ikke overstiger 250.000 kr. (skat-

temæssigt beskattes de efter Selskabsskatteloven § 1, stk. 6)

Ikke-erhvervsdrivende fonde er underlagt Civilstyrelsen, som er fondsmyndighed.

3.2.3 Familiefonde

En Familiefond har til formål at støtte særlige familieformål over flere generationer. En familiefond

kan både være en erhvervsdrivende og en ikke-erhvervsdrivende fond, og er udover nævnte sær-

regel i dette kapitel omfattet af regler for henholdsvis ikke-erhvervsdrivende og erhvervsdrivende

fonde. Familiefonde er underlagt særregler, som er reguleret i Fondsloven § 7 og Erhvervsfondslo-

ven § 8, der er enslydende. Særregler bestemmer, at familieformålet ikke er gyldigt i det omfang,

det rækker ud over personer, der lever på fondens stiftelsestidspunkt og til en i forhold til disse

ufødte generationer. Dette gælder for familiefonde der er stiftet efter den 1. januar 1985.

3.3 Formål

Ved stiftelse af en fond skal fonden have et eller flere formål, som skal angives i fondens vedtæg-

ter jf. afsnit 4.5, hvilket er et ufravigeligt krav. Som hovedregel kan stifteren eller stifterne selv væl-

ge fondens formål. Fondens formål ikke stride mod lov eller ærbarhed. Der er ikke fondsretlige

krav om, at formålet enten skal være almennyttigt eller almenvelgørende, der er dog skattemæssi-

ge regler, som begunstiger fonde, som har almennyttigt eller almenvelgørende formål, jf. afsnit

5.4.4. Såfremt den stiftet fond er en familiefond eller social fond,23 er disse fonde undergivet sær-

regler om fondens formål.

23
Jf. afhandlings afgrænsning afsnit 1.3 vil reglerne for sociale fonde ikke blive gennemgået i afhandlingen.
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Familiefonde må kun have formål som tilgodese familien i en vis periode, hvorefter familien ind-

træder på lige fod med andre evt. legatmodtagere. Perioden omfatter nulevende familiemedlem-

mer på stiftelsestidspunktet samt en ufødt generation.

Ved stiftelsens skal fondens formål og egenkapital stå i rimeligt forhold til hinanden.

3.4 Kapitalforhold

3.4.1 Ved stiftelse

Ikke-erhvervsdrivende fonde skal jf. Fondsloven § 8, stk. 1 ved oprettelsen have aktiver for over

250.000 kr. aktiverne, og egenkapitalen skal være i rimelig forhold i forhold til fondens formål.

Fondsmyndighederne, Civilstyrelsen, kan give tilladelse til fravigelse af kapitalkravet for ikke-

erhvervsdrivende fonde. Regler om kapitalkravet gælder ikke fonde som stiftes ved et testamente,

der er oprette før 1. januar 1985.

Erhvervsdrivende fond skal oprettes med en fuldt indbetalt grundkapital på 300.000 kr. jf. Erhvervs-

fondsloven § 9, stk. 1. Der er ikke mulighed for dispensation til kapitalkravet. Ved indførelsen af

Erhvervsfondsloven var kravet om en grundkapital på 300.000 kr. ønsket som en parallelregel til

den dengang gældende Aktieselskabslov § 1, stk. 3. Kapitalkravet i Erhvervsfondsloven er dog

ikke blevet ændret som følge af ændring i Selskabsloven.

Grundkapitalen i en erhvervsdrivende fond er et udtryk for en beskyttelse overfor kreditorer, da

grundkapitalen skal bestå i fondens levetid. Grundkapitalen repræsenterer en formuemargin på

regnskabets passivside sammen med henlæggelser, således at der er en grænse for, hvad der er

til rådighed til uddelinger til fondens formål.

3.4.2 Efter stiftelse

3.4.2.1 Ikke-erhvervsdrivende fonde

En ikke-erhvervsdrivende fonds midler opdeles i en bundet kapital og en disponibl kapital. Den

disponible kapital omfatter fondens overskud, som anvendes i forbindelse om opretholdelse af fon-

dens formål. Den bundne kapital er som udgangspunkt urørlig og består jf. Fondslovens § 9 af:
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 Aktiver der forelå ved stiftelsen, eller det der træder i stedet for.

 Aktiver som senere tilfalder fonden som arv eller gave, eller det der træder i stedet for, med-

mindre arveladerne eller giveren har bestemt at aktiverne skal anvendes til uddelinger.

 Aktiver der modsvarer overskud, som er henlagt til konsolidering af fondens formue.

Bestyrelsen må kun uddele af den bundne kapital med fondsmyndighedens godkendelse. Med

hensyn til kursgevinst som tilfalder bundne aktiver, gælder der særregler jf. afsnit 5.3.3.2.

Den bundne kapital kan kun overdrages eller pantsættes efter generelle regler, fastsat af justitsmi-

nisteren, eller med fondsmyndighedens samtykke24. Dette er især relevant ved kapitalombytning,

som omfatter omlægning af fondens kapital ved salg af værdipapir og køb af andet værdipapir.

Reglerne gælder ikke for udtrukne aktiver, som jf. anbringelsesbekendtgørelsen skal indsættes på

særskilt bankkonto og anbringes hurtigst muligt.

Fondens bundne aktiver skal være rådighedsbegrænset ved tinglysning eller ved prohibering.

Fondslovens § 10 fastsætter, at medmindre andet er bestemt i vedtægterne, skal fondens midler

anbringes efter gældende regler, som er fastsat af justitsministeren, der er beskrevet i anbringel-

sesbekendtgørelsen.

Anbringelsen kan altid ske i rentebærende obligationer. Ved investering i børsnoterede aktier,

børsnoterede erhvervsobligationer og konvertible obligationer, andele i udbyttegivende investe-

ringsforeninger, sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital

gælder, at fonden højst må investere 50 % af fondens kapital i disse. Anbringelse i andre papirer

kræver fondsmyndighedernes godkendelse.

En fond må højest investere 15 % af sine midler i et selskabs børsnoterede aktier, ligesom en fond

kun må eje 15 % af aktierne i et selskab. Dette samme er gældende for børsnoterede konvertible

obligationer.

Hvis en ikke-erhvervsdrivende fond investerer i fast ejendom, kan kapitalen anbringes i tinglyste

pantebreve, såfremt prioriteten har sikkerhed inden for 80 % af den seneste offentlige kontantvur-

dering. Ved investering i pantebreve i erhvervsbygninger eller i bygninger, der tilhører en anden

end grundens ejer, skal fondsmyndighedernes godkendelse indhentes.

24
Lærebog i fondsret af Lennart Lynge Andersen side 97
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Disponible midler skal således anbringes forsvarligt og bedst muligt.

Ikke-erhvervsdrivende fondes værdipapir skal ifølge anbringelsesbekendtgørelsens § 16 anbringes

i en godkendt forvaltningsafdeling eller indskrives i et realkreditinstitut. Civilstyrelsen offentliggør

løbende hvilke forvaltningsinstitutter, som er godkendte.

Fondsbestyrelsen må ikke spekulere med fondens midler. Derfor må fondens bestyrelse ikke inve-

stere i kommanditanparter, skattetænkningsarrangementer og finansielle instrumenter, såsom futu-

res og optioner.

3.4.2.2 Erhvervsdrivende fonde

For erhvervsdrivende fonde er der ikke fastsat anbringelsesregler. Stifterne kan derfor selv, så-

fremt det ønskes, fastsætte bindende bestemmelser i vedtægterne.

Reglerne vedr. spekulation er også gældende for erhvervsdrivende fonde, jf. afsnit 4.4.2.1.

3.5 Vedtægter

Både F ondsloven § 6 og Erhvervsfondsloven § 7 kræver at fonde opretter vedtægter også kaldt

fundats. Begge love foreskriver en række minimumskrav til indeholdelsen i vedtægterne.

For ikke-erhvervsdrivende fond gælder det, at ved navngivning af fonden skal ordet ”fond” indgå i

navnet jf. Fondsloven § 3, stk. 1.

Hvis en fond ønsker at foretage vedtægtsændringer, skal ændringerne godkendes af fondsmyn-

dighederne, henholdsvis Civilstyrelsen for ikke-erhvervsdrivende fonde og Erhvervsstyrelsen for

erhvervsdrivende fonde. For ikke-erhvervsdrivende fonde skal alle former for vedtægtsændringer

søges hos Civilstyrelsen. For erhvervsdrivende fonde skal ændringer af navn, bestyrelsesmed-

lemmer mv. søges hos Erhvervsstyrelsen, mens ændringer i formålsparagrafferne skal søges hos

Civilstyrelsen.

3.6 Fondens ledelse

Fondslovene foreskriver i henholdsvis § 11, stk. 1 (Fondsloven) og § 12, stk. 1 (Erhvervsfondslo-

ven), at en fond skal ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen skal som minimum være på 3 medlem-
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mer. For ikke-erhvervsdrivende fonde kan fondsmyndighederne give tilladelse til at bestyrelsen

udgøres af en juridisk person eller en kollektiv enhed25.

Et bestyrelsesmedlem må ikke være under værgemål efter Værgemålslovens § 5 eller under sam-

værgemål efter Værgemålslovens § 7, samt værende under konkurs. Yderligere skal medlemmet

være bosiddende i Danmark, og være egnet til at sidde i bestyrelsen.

Erhvervsdrivende fonde skal udover overstående krav også overholde kravet om medarbejderre-

præsentation jf. Erhvervsfondsloven § 22, stk. 1 og 2, såfremt fonden i de sidste 3 år har beskæfti-

get mindst 35 medarbejdere, eller hvis fonden har datterselskaber og disse sammen med fonden,

dvs. som koncern, har beskæftiget mindst 35 medarbejder i de sidste 3 år. Medarbejderne har krav

på at, et antal medlemmer af bestyrelsen og suppleanter for disse, således at en tredjedel af besty-

relsens medlemmer, dog mindst to, udgør de medarbejdervalgte medlemmer (selskabsrepræsen-

tation), hvis der er tale en fond der ikke indgår i en koncern.

For fonde der indgår i en koncern har medarbejderne krav på, at få et antal medlemmer i bestyrel-

sen og evt. suppleanter for disse, således at en tredjedel af bestyrelsens medlemmer, dog mindst

tre, udgør de medarbejdervalgte medlemmer (koncernrepræsentation), nærmere bestemt således

at moderfondens medarbejdere har ret til at vælge to medlemmer, hvis moderfonden har så mange

medarbejdere, at moderfonden i sig selv er omfattet af reglerne om selskabsrepræsentation.

En bestyrelse i både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fond kan ansætte en eller flere

direktører. Ved Fondsloven gennemførelse er der lagt til grund, at en direktør i en ikke-

erhvervsdrivende fond er overflødigt og for omkostningsbelastende.

For erhvervsdrivende fonde må flertallet af bestyrelsen ikke være ansat som direktør i fonden, jf.

Erhvervsfondsloven § 12, stk. 3, og formanden for bestyrelsen må ikke være en direktør uden god-

kendelse fra fondsmyndighederne.

Et bestyrelsesmedlem kan være inhabilt i situationer, hvor bestyrelsen skal behandle spørgsmål

omkring aftaler mellem fonden og den pågældende eller dennes nærtstående. Som udgangspunkt

er medarbejderrepræsentanter ikke inhabile, da medarbejderforhold vedrører en hel interesse-

gruppe.

25
Lærebog i fondsret af Lennart Lynge Andersen side 74
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Ved uddelinger kan der ikke opstå inhabilitet, da begge fondslove foreskriver, at uddelinger til be-

styrelsesmedlemmer eller direktør ikke er lovligt.

3.6.1 Bestyrelsesvederlag

Vederlag til fondsbestyrelsen er omtalt i henholdsvis Fondsloven § 18, stk. 1 og Erhvervsfondslo-

ven § 19, stk. 1, og det hedder at vederlag til bestyrelsesmedlemmer ikke må overstige, hvad der

anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Yderligere bemyndiger bestemmel-

serne ministrene til at kunne fastsætte administrative regler om spørgsmålet, jf. stk. 2.

3.6.2 Tegningsret, strafansvar og erstatningsansvar

Regler for tegningsret, dvs. regler for hvorledes fondene må forpligte sig overfor 3. mand, i ikke-

erhvervsdrivende fonde er ikke reguleret i Fondsloven, da det ikke skønnes at være behov herfor.

Den teoretiske regel er, at fondene principielt kun bliver forpligtet, hvis hele fondsbestyrelsen har

underskrevet vedkommendes disposition26. Praktisk forpligter ikke-erhvervsdrivende fonde sig for

de handlinger, som enten bestyrelsesformanden eller en administrator foretager, dvs. fondens be-

styrelses som helhed underskriver kun, såfremt der er specifikke krav herom.

Tegningsretsreglerne for erhvervsdrivende fonde er omhandlet i Erhvervsfondsloven § 27, som

fastsætter, at fonden som hovedregel er forpligtet af alle aftaler, som er indgået i fondens navn af

en direktør eller et bestyrelsesmedlem, da de pågældende siges at have tegningsretten for fonden.

Fondene kan afvige hovedreglen ved at anmelde anden tegningsret til Erhvervsstyrelsen, således

at tegningsretten kun kan udøves af f.eks. flere bestyrelsesmedlemmer eller direktionsmedlemmer

i forening eller af et eller flere bestemte bestyrelsesmedlemmer, hver for sig eller i forening. Den

samlede bestyrelse har altid tegningsret. Reglerne for de erhvervsdrivende fonde bygger på reg-

lerne, som er reguleret i Selskabsloven.

Både bestyrelsesmedlemmer og direktører, i henholdsvis ikke-erhvervsdrivende og erhvervsdri-

vende fonde, kan ifalde strafansvar, såfremt de ikke overholder lovene jf. Fondsloven § 43 og Er-

hvervsfondsloven § 63. Dette kan f.eks. være, såfremt der foretages uddelinger af den bundne

kapital i ikke-erhvervsdrivende fonde, eller hvis der ydes lån til stifter, bestyrelse eller direktion.

Bestyrelsesmedlemmer og direktører kan ifalde erstatningsansvar, hvis de under udførelsen af

deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet fonden skade, jf. Fondsloven § 40 og Erhvervs-

fondsloven § 44. Erstatningsansvaret opgøres ved erstatningsnormen culpa, dvs. at det ved be-

26
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dømmelse af et bestyrelsesmedlems adfærd skal tages i betragtning, hvorledes et ansvarsbevidst

bestyrelsesmedlem ville have handlet. Et erstatningsansvar kan opstå, hvis et bestyrelsesmedlem

f.eks. investerer uden for de rammer, som anbringelsesbekendtgørelsen foreskriver, eller hvis der

foretages uddelinger, som klart ligger uden for fondens formål. Både Fondsloven og Erhvervs-

fondsloven indeholder bestemmelser om, at erstatningsansvaret kan nedsættes, hvis det findes

rimeligt under hensyn til skyldgrad, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt.

3.7 Afgrænsning af fonde i forhold til andre juridiske personer

Fondene er selskabsretligt i familie med andre juridiske personer, dette er især gældende for de

erhvervsdrivende fonde, hvor dele af Erhvervsfondsloven bygger på Selskabslovens og Årsregn-

skabslovens reguleringer. Men også de almindelige fonde kan hente inspiration i selskabsretten.

Det giver ikke tvivl, når der skal afgrænses mellem fonde på den en side og aktieselskaber, an-

partsselskaber, interessentskaber, kommanditselskaber, andelsselskaber og partsrederier på den

anden side. Hovedforskellen ligger i ejer strukturen og i sigtet med erhvervsdriften27. Men af-

grænsningen mellem fondene og foreningerne har vist sig at give større problemer. Højesteret har

i U 1991.819 H fjernet nogle af tvivlsspørgsmålene. Ensartetheden ligger i, at en del foreninger, i

deres vedtægter (eller som følge af almindelige rets grundsætninger), har bestemt, at medlemmer-

ne ikke har ejerbeføjelser, og af foreningens formue ved opløsning overgår til velgørende formål.

F.eks. kan det være svært at se forskel på en stor (direkte) erhvervsdrivende fond og en af de sto-

re sygdomsbekæmpende foreninger, hvor ”medlemmernes” roller i al væsentlighed er at betale til

det gode formål28

27
Efter lov nr. 123 af 18. februar 1994 om erhvervsdrivende virksomheder gælder, at de nævnte selska-

ber/virksomheder alle er lovregulerede – om end ikke på helt samme blus.
28
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4. Beskrivelse af udvalgte fonde

For at kunne analysere og illustrere hvilke konsekvenser de forskellige skattemæssige problemstil-

linger har, er der som beskrevet i metodeafsnittet udvalgt 3 fonde. Jeg har valgt en erhvervsdri-

vende fond og 2 ikke-erhvervsdrivende fonde, henholdsvis en almennyttig/almenvelgørende fond,

og en der ikke er almennyttig/almenvelgørende.

De ikke-erhvervsdrivende fonde er ikke fiktive, men erhvervet gennem opgaveskriverens arbejde

som revisor. Fondenes skattepligtige indkomstopgørelser er anonymiseret, da det ikke har været

muligt at søge om tilladelse fra fondens bestyrelser. Både Skat og Civilstyrelsen har oplyst telefo-

nisk, at fremskaffelse af regnskaberne vil tage for lang tid, da fonden kun stikprøvevis bliver ud-

valgt til kontrol, og derfor har hverken Skat eller Civilstyrelsen regnskaberne liggende. Regnskabs-

tallene er i stedet for indhentet via brancheerfaring.

Den erhvervsdrivende fond er en fiktiv fond, hvilket er vurderet ikke at give problemer, da det

grundlæggende for afhandlingen er at vurdere de skattemæssige konsekvenser.

Resultatopgørelse og balance er medtaget for alle 3 fonde, evt. yderligere relevant information er

kun medtaget i beskrivelsen, grundet et ønske om at bibeholde anonymiteten.

4.1 Fond A

Af vedtægterne for fond A kan det udledes, at fondens formål er at yde støtte til videnskabeligt

arbejde/forskning på større danske uddannelsesinstitutioner. Fonden er en ikke-erhvervsdrivende

fond. Nedenfor fremgår opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2011 for Fond A, jf. figur 3.3.

Indtægterne i Fond A består primært af afkast fra fondens beholdning af værdipapir, og fondens

balance er opdelt i bunden og disponibel kapital i henhold til lov om fonde og visse foreninger § 9.

Største delen af fondens aktiver er bundet og kan dermed ikke uddeles eller bruges til dækning af

omkostninger. Ca. 2/3 del af fondens balance består af obligationer, resten af balancen består af

likvide beholdninger og tilgodehavende renter fra beholdningen af obligationer. Fondens resultat-

opgørelse og balance for 2011 og 2010 er vedlagt i bilag 1.



Sanity check på fondsbeskatning anno 2013.

24

Ud fra regnskabstallene er fondens skattepligtige indkomst opgjort for indkomståret 2011.

2011
kr.___________

Årets resultat, jf. årsregnskab 1.956.919

Skat af årets resultat, jf. årsregnskab 0___________

Årets resultat før skat 1.956.919

Skattemæssig kursregulering

Bundfradrag, 25.000 kr., dog maksimum overskud (25.000)___________

1.931.919

Årets uddelinger (1.500.000)

Andel af årets uddelinger baseret på tidligere års hensættelser 1.500.000

Fradrag for konsolidering (25 % af 1.500.000 kr.) (375.000)

Hensættelse til senere alment velgørende uddelinger (1.581.919)

Bundfradrag 25.000___________

(1.931.919)___________

Heraf fradragsberettiget (1.931.919)___________

Skattepligtig indkomst 0______________________

Figur 4.1 – Opgørelse af skattepligtig indkomst for Fond A

Fond A har ifølge specifikationerne til regnskabet værdipapir bestående af obligationer. Endvidere

kan det læses af regnskabet, at fonden har foretaget hensættelser til senere uddelinger til almen-

nyttige formål. Såfremt fonden ikke foretager uddelinger for 10,2 mio. kr., vil der kunne fremkomme

en skat på 3,2 mio. kr.29, som ikke er afsat i regnskabet, da bestyrelsen forventer at fonden vil fore-

tage uddelinger, som bevirker, at skatteforpligtelsen ikke bliver aktuel.

Fondens hensættelse er opstået i forbindelse med salg af ejendom, hvor fonden har betalt skat af

ejendomsavancen.

29 25 % aktuel skat + restskattetillæg
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4.2 Fond B

Af vedtægterne for Fond B kan det udledes, at fondens formål er at bevare virksomheden Selska-

bet A/S, og til at bevare virksomhedens høje standard, til yderligere at udvikle virksomheden til den

højst mulige fuldkommenhed, til anskaffelse, udvidelser, opfindelser og disses rette udnyttelse

samt andre foranstaltninger, som måtte være egnede til at tjene det angivne formål. Yderligere er

fondens formål at yde støtte til ansatte eller tidligere ansatte arbejdere eller funktionærer i Selska-

bet A/S, disses enker eller pårørende.

Der er tale om en ikke-erhvervsdrivende fond, som hvert år foretager en uddeling til Selskabet A/S

og tidligere medarbejder og deres pårørende. Til oplysning er de tidligere medarbejder og deres

pårørende bosiddende i udlandet, hvorfor fonden ikke kan får konsolideringsfradrag30 for uddelin-

gen.

Indtægterne i Fond B består primært af afkast af fondens beholdning af værdipapir, og fondens

balance er opdelt i bunden og disponibel kapital i henhold til lov om fonde og visse foreninger § 9.

Største delen af fondens aktiver er bundet og kan dermed ikke uddeles eller bruges til dækning af

omkostninger. Ca. 2/3 del af fondens balance består af børsnoteret aktier, aktiebaseret investe-

ringsforeningsbeviser samt obligationer, resten af balancen består af ejendom, likvide beholdning

og periodiserede renter.

Ud fra regnskabstallene i bilag 2 er fondens skattepligtige indkomst for indkomståret 2011 opgjort.

30
Da fonden ikke har mulighed for at få konsolideringsfradrag, når der ikke er tale om uddelinger til almen-

nyttige eller almenvelgørende formål, jf. afsnit 5.4.6
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kr.___________

Resultat før skat og uddelinger 570.152___________

570.152

Skattemæssige reguleringer:

Kursgevinst, obligationer 404.588

Kursgevinst, obligationsbaserede investeringsbeviser (37.536)

Kursgevinst, aktier og aktiebaserede investeringsbeviser (195.917)

Bundfradrag (25.000)___________

Skattepligtig øvrig nettoindkomst 716.287

Uddeling af legater (882.450)

Årets uddelinger til modtagere der ikke er skattepligtige i Danmark 600.050

Bundfradrag, prioriteringsregel 25.000___________

(257.400)___________

Heraf fradragsberettiget (257.400)___________

Skattepligtig indkomst 458.887______________________

Figur 3.3 – Opgørelse af skattepligtig indkomst for Fond B

Fonden anvender lagerprincippet til beskatning af sin værdipapirbeholdning, som består af obliga-

tioner, obligationsbaserede investeringsbeviser, aktier og aktiebaserede investeringsbeviser. Der

er foretaget reguleringer af kursgevinster i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, da kursge-

vinsterne er ført over egenkapitalen i regnskabet.

Som det fremgår af den skattepligtige indkomst for 2011 for Fond B, har denne en skattepligtig

indkomst på 458.887 kr.

4.3 Fond C

Af vedtægterne for Fond C kan det udledes, at fonden er en erhvervsdrivende fond, da fonden har

til formål at besidde aktier i datterselskaber. Yderligere har fonden til formål at støtte kulturelle for-

mål. Fondens koncernstruktur er som vist i figur 3.7.
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Figur 3.4 – Koncernstruktur for Fond C31

Indtægterne i Fond C består primært af finansielle indtægter og afkast fra tilknyttede virksomheder.

Udover de finansielle indtægter og resultat af kapitalandelen i Fond C fra fondens danske og uden-

landske datterselskab består fondens resultatopgørelse primært af finansielle omkostninger og

administrationsomkostninger.

Fonden opdeler sin balance efter fondens aktivitetsområder, som er erhvervsmæssig aktivitet, ik-

ke-erhvervsmæssig aktivitet og fundatsmæssig aktivitet. Fondens aktiver vedrørende ikke-

erhvervsmæssige aktivitet består af beholdning af værdipapir i både noterede og unoterede værdi-

papir. Fondens aktiver vedrørende erhvervsmæssige aktivitet består af aktier i et datterselskab,

samt ejendomme, som der sker udlejning af. Aktiver vedrørende fundatsmæssig aktivitet består af

ejendomme, som opfylder fundats formål.

Ud fra regnskabstallene i bilag C er fondens skattepligtige indkomst for indkomståret 2011 opgjort.

31
Egen tilvirkning

Fond C

Datterselskab i
Danmark

Datterselskab i
udlandet
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t. kr.___________

Årets resultat, jf. årsregnskab 52.835

Skat af årets resultat, jf. årsregnskab 0___________

Årets resultat før skat 52.835

Regulering af indregningskriterier

Regnskabsmæssigt resultat i kapitalandele (1.676)

Regulering af skattemæssige poster

Realisationsprincippet

Skattemæssig nettogevinst, udenlandske porteføljeaktier 3.107

Lagerprincippet

Skattemæssig nettogevinst, danske obligationer 394

Skattemæssig nettogevinst, udenlandske obligationer 110

Skattemæssig nettotab, udenlandske investeringsforeninger, aktiebaserede,
ej udloddende (54.021)

Skattemæssig nettogevinst, udenlandske investeringsforeninger,
Obligationsbaserede, ej udloddende 866
Skattemæssigt resultat i unoterede aktier 21.114
Skattemæssigt netto
Bundfradrag (25)___________

22.704

Årets uddelinger (66.177)

Andel af årets uddelinger baseret på tidligere års hensættelser 5.021

Konsolideringsfradrag, 25 % af 66.177 kr. (16.544)

Modtaget udbytte fra datterselskaber 1.000

Bundfradrag 25___________

(76.675)___________

Heraf fradragsberettiget (22.704)___________

Skattepligtig indkomst 0______________________

Figur 3.5 – Opgørelse af skattepligtig indkomst for Fond C

Fonden har i indkomståret 2011 modtaget 1 mio. kr. i skattefri udbytte fra datterselskab. Fonden

skal dog modregne dette jf. prioriteringsreglen afsnit 5.4.7. Der er foretaget regulering af kursge-

vinster i opgørelsen af den skattepligtige indkomst, da kursreguleringer føres over egenkapitalen i

fondens regnskab.
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5. Fondsbeskatning

I dette afsnit vil der blive foretaget en gennemgang af regler for beskatningen af fonde. Indled-

ningsvis vil der være en kort redegøre for baggrunden for fondsbeskatningsloven og de overordnet

principper herfor.

5.1 Fondsbeskatningsloven

Inden Fondsbeskatningslovens vedtagelse i 1986 med ikrafttrædelse den 1. januar 1987, var fonde

omfattet af særligt gunstige regler, hvor fondene kun var skattepligtige af deres indtægter ved er-

hvervsmæssig virksomhed efter Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Fonde var således skatte-

fritaget for betaling af skat af andre indtægter end indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed, især

renter og udbytter, men også af gaver og kursgevinster samt fortjeneste ved salg af f.eks. aktier

eller fastejendom.

I 1978 blev fondsudvalget oprettet, som bl.a. skulle overveje, om de særlige regler vedrørende

fondens skattefrihed var velbegrundende. Fondsudvalget fremsatte i deres betænkning nogle prin-

cipielle synspunkter om beskatningen af fonden på baggrund af en omfattende redegørelse. Ud-

valget fremsatte synspunkter indenfor formuebeskatningen og indkomstbeskatning. I 1985 blev

Fondsbeskatningsloven vedtaget i forbindelse med en større skattereform.

Efter udvalgets mening burde fondenes skattemæssige stilling vurderes i sammenhæng dels med

den skattemæssige stilling for foreninger og koorporationer mv., der ligesom fonde efter de davæ-

rende gældende regler var undergivet en begrænset beskatning, og dels med eventuel beskatning

af de daværende gældende regler for beskatning af hidtil skattefri institutioner, herunder pensions-

kasser. Udvalget fremførte, at såfremt en gennemførelse af en udvidelse af den gældende beskat-

ningsordning skulle ske, burde den foretages med udgangspunkt i de gældende regler for aktie- og

anpartsselskaber. Dette medføre, at fondenes renter skulle indgå i opgørelsen af den skattepligtige

indkomst for fondene, at fondene ikke vil blive beskattet af al aktieudbytte fra aktieselskaber mv.,

hvori de ejede mindst 25 % af aktie- eller anpartskapitalen, ligesom der for udbytter af andre aktie-

og anpartsbesiddelser burde ske en skattegodtgørelse, ligesom aktie- og anpartsselskaberne hav-

de. Udvalget pegede ligeledes på, at der skulle ske en skattemæssig ligestilling ved beskatning af

gaver til fondene til tilvejebringelse eller udvidelse af, hvad der svarer til kapitalgrundlaget, ikke

skal inddrages under indkomstbeskatningen.

For at udgå en dobbeltbeskatning ved indførelse af en skattemæssig ligestilling, som vil forekom-

me ved, at en indtægt, f.eks. renter, først beskattes i en fond, og derefter på ny hos den, til hvem
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fonden udlodder indtægten til, burdeder i flg. udvalgets synspunkt indføres fradragsret for fondens

udlodning. Udvalget fremført, at der ved udformningen af en fradragsordning burde tages hensyn

til de ikke sjældent forekommende tilfælde, hvor fondes virksomhed ikke udelukkende består i kon-

tante udlodninger, men også kan forgå ved udlån eller ved drift af museums-, hospitals- eller forsk-

ningsvirksomhed eller ved indkøb af kunstgenstande i overensstemmelse med formålet.

Som konsekvens af udvalgets arbejde blev Fondsbeskatningsloven indført pr. 1. januar 1987. Den

væsentligste ændring ved indførelsen af Fondsbeskatningsloven var, at renter og udbytter mv. blev

skattepligtige som beskrevet ovenfor. Men Fondsbeskatningsloven indeholdte også regler, der

tilgodeser fondens anderledes opbygning og virkemåde. 32

Disse særlige regler kan bevirke, at visse indtægter som er skattepligtig for selskaber, ikke er skat-

tepligtig for fonde. Derudover kan fonde fradrage en række udgifter ved opgørelsen af den skatte-

pligtige indkomst, som ikke er muligt for selskaber. I følge Selskabsskatteloven § 4-6 kan selska-

ber fratrække omkostninger, som er med til at sikre, erhverv og vedligeholde indkomsten, mens

fonde yderligere har mulighed for at fradrage omkostninger, som afholdes i forbindelse med opfyl-

delses af fondens almenvelgørende og almennyttige formål. Fonde har således et udvidet drifts-

omkostningsbegreb.

Fonde der er undtaget fra fondslovene, er ligeledes ikke omfattet af Fondsbeskatningsloven, men

er i stedet skattepligtig eller undtaget for skat efter reglerne i Selskabsskatteloven. Fondsbeskat-

ningsloven omfatter udenlandske fonde (inkl. fonde med hjemsted i Grønland og Færøerne), hvis

ledelsen for den pågældende fond har hovedsæde i Danmark jf. Fondsbeskatningsloven § 1. stk.

1, nr. 4. Ved en vurdering heraf lægges der vægt på fondens daglige ledelse.

5.2 Skattepligtens indtræden og ophør

Fondes skattepligtige indtræden og ophør er reguleret efter reglerne i Selskabsskatteloven, jf.

Fondsbeskatningsloven § 2, stk. 1, dvs. at det er reglerne i Selskabsskattelovens §§4 og 5, som er

gældende.

For ikke-erhvervsdrivende fonde indtræder skattepligten på stiftelsestidspunktet. Skatteansættel-

sen finder sted efter den første regnskabsperiode, også selvom denne er under 12 måneder.

32
Fondsbeskatning af Lennart Lynge Andersen og Henrik Gam, side 16
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For erhvervsdrivende fonde indtræder skattepligten, når den registreres hos Erhvervsstyrelsen,

men skattepligten omfatter indtægter og omkostninger fra stiftelsestidspunktet.

For bestående fonde hvis aktiver ikke overstiger 250.000 kr., falder de udenfor fondsloven jf. afsnit

4.2.2 og dermed også Fondsbeskatningsloven.

Skattepligtens ophør bestemmes ligeledes i Selskabsskattelovens § 5, og ophører på det tidspunkt

hvor fonden opløses.

Fonden er i princippet vedvarende, men kan opløses efter reglerne i Fondslovens §§ 32 og 33 eller

Erhvervsfondsloven §§ 48-50.

Hvorvidt en fond har erhvervsindkomst i skattemæssigt forstand, fastlægges uafhængigt af fonds-

lovgivningen. Det er altså ikke kun de erhvervsdrivende fonde, som kan have erhvervsmæssig

indtægt.

5.3 De skattepligtige indtægter

Hovedreglen efter Fondsbeskatningslovens § 3, stk. 1 er, at fonde beskattes efter samme regler

som aktieselskaber. Det vil sige, at indkomsten skal opgøres efter reglerne i Selskabsskattelovens

§§ 8-13, hvilket indebærer, at fonde også er omfattet af reglerne i bl.a. Statsskatteloven og Lig-

ningsloven.

En fonds indtægter opdeles i to typer: Erhvervsindkomst og øvrig indkomst. Dette skyldes, at der

ved opgørelsen af den skattepligtige øvrige indkomst kan optages et særligt bundfradrag, som for

fonde udgør 25.000 kr.

5.3.1 Erhvervsindkomst

Hvis en fond har erhvervsmæssig indkomst, og derved er klassificeret som en erhvervsdrivende

fond, opgøres indkomsten efter de almindelige regler i Selskabsskatteloven. Fondene har ikke mu-

lighed for at fradrage bundfradraget i den opgjorte erhvervsmæssige indkomst, jf. afsnit 5.3.6.

Hvis et aktieselskab, der altovervejende ejes af en almenvelgørende eller almennyttig fond, har

erhvervsindkomst anses det for indtjent af fonden, jf. Selskabsskattelovens § 3, stk. 4. Fondsbe-

skatningscirkulærets pkt. 10. oplyser, at udtrykket altovervejende fortolkes således, at fonden ejer

mindst 75 pct. af selskabets aktie- eller anpartskapital, og at kravet har været opfyldt i hele ind-
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komståret. Dette medfører, at indkomsten ikke beskattes i selskabet, men anses for indtjent direkte

af fonden. 33

Det er en forudsætning for anvendelse af denne paragraf, at fonden, i det indkomstår hvor indtje-

ningen har fundet sted, uddeler eller hensætter beløbet efter Fondsbeskatningslovens § 4, stk. 1

eller 4, se nærmere herom i afsnit 5.4.4 og 5.4.5

5.3.2 Renter og udbytte

Fonde er som øvrige selskaber skattepligtig af renteindtægter og har fradrag for renteudgifter. Er-

hvervsdrivende fond er underlagt reglerne om fuld renteperiodisering, jf. Ligningsloven § 5, stk. 4,

nr. 6. Ikke-erhvervsdrivende fonde kan foretage periodisering af renter jf. Ligningsloven § 5, stk. 5,

men det er under forudsætning af, at samtlige renteindtægter og – udgifter periodiseres. Om fon-

den vælger at foretage fuld renteperiodisering eller ej, kan det valgte princip kun ændres med tilla-

delse fra fondens ligningsmyndighed.

Reglerne for beskatning af udbytteindtægter er beskrevet i Fondsbeskatningsloven § 10, som hen-

viser til Selskabsskatteloven § 13, stk. 1, nr. 2 og § 13, stk. 3-7.. Fondene er skattepligtige af ud-

bytteindtægter, såfremt de ikke er modtaget fra datterselskaber, dvs. selskaber, hvor fondene ejer

mindst 10 % af aktiekapitalen på tidspunktet for beslutningen af udbyttet. Såfremt ejerforholdet ikke

opfyldes medregnes udbytteindtægterne til den ikke-erhvervsmæssige indkomst.

5.3.3 Kapitalgevinster og -tab

Fonde er skattepligtige af kapitalgevinster efter reglerne der også er gældende for aktie- og an-

partsselskaber, jf. Fondsbeskatningsloven § 3, stk. 1.

5.3.3.1 Ejendomsavance

Ejendomsavance beskattes efter reglerne i Ejendomsavancebeskatningsloven, heraf er fonde som

ikke er næringsdrivende med køb og salg af fast ejendom kun skattepligtige af fortjeneste ved af-

ståelse af fast ejendom, når betingelser i Ejendomsavancebeskatningsloven er opfyldt.

Fonde er ligeledes skattepligtige af genvundne afskrivninger ved salg af bygninger eller installatio-

ner efter afskrivningslovens regler.

33
Fondsbeskatning af Lennart Lynge Andersen og Henrik Gam, side 34
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5.3.3.2 Kursgevinster

Fondes kursgevinster bliver beskattet efter reglerne i kursgevinstloven. Det vil sige, at fondene er

skattepligtige af kursgevinster og – tab på fordringer og gæld, som er omfattet af kursgevinstloven,

såsom:

1. gevinst og tab ved afståelse eller indfrielse af pengefordringer herunder obligationer, pante-

breve og gældsbreve, og

2.gevinst og tab ved frigørelse af gæld og

3.gevinst og tab på terminskontrakter og aftaler om købe- og salgsretter uden hensyn til de

regler der gælder for det underliggende aktiv.34

Dette medfører for ikke-erhvervsdrivende fonde, at kursgevinster af de bundne aktiver i form af

obligationer er skattepligtige, men skatten af avancen kan ikke betales af de bundne midler, da

disse ikke må forbruges.

Det har resulteret i en ændring af fondsloven, således at fonde uden fondsmyndighedens samtyk-

ke kan uddele aktiver svarende til det forudgående regnskabsårs nettokursgevinster, som efter

reglerne i Kursgevinstloven35 skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ved

ændringen af Kursgevinstloven i 2010 blev fonde omfattet af beskatning efter lagerprincippet, som

kan indebære, at fonde kan blive nødsaget til at afstå værdipapir for at kunne skaffe likviditet til

betaling af skatten på ikke-realiserede kursavancer.

Fondslovene foreskriver, at uddelinger som sker som følge af foregående års kursgevinster, men

da fradraget først sker i et efterfølgende indkomstår i forhold til kursgevinsten, vil disse ikke kunne

udligne hinanden36. For almennyttige fonde giver det umiddelbart ikke et skattemæssigt problem,

da de kan hensætte kursgevinsten til almennyttige formål, og derved uddele den i efterfølgende

indkomstår. Denne mulighed har ikke-almennyttige fonde ikke, jf. herom i afsnit 5.4.4.2.

Fondene kan få fradrag for uddelingen af nettokursgevinsten, uanset at gevinsten først kan opgø-

res beløbsmæssigt efter indkomståret udgang. Det er dog en betingelse, at fonden må anses for

endeligt af have forpligtet sig til at foretage uddelingen, at uddelingens størrelse kan opgøres efter

objektive kriterier, og at hverken fonden eller modtagerne har mulighed for at påvirke størrelse af

34
Kursgevinstloven § 1

35
Bestemmelsen er senere udvidet også til at omfatte aktiegevinster jf. afsnit 5.3.3.3

36
Jf. dom i landsskatteretten SKM2002,580.LSR
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uddelingen. Et eksempel på dette ville være, at bestyrelsen inden regnskabsårets udløb giver le-

gatmodtagerne besked om, at deres legat udgør f.eks. 50 % af årets nettokursgevinst.

Jf. bilag 1 har Fond A nettokursgevinst på 438 t. kr. i 2010. Som konsekvens af indførelsen af

overstående regel kan Fond A uddele 438 t. kr. i 2011, som kan tages af den bundne kapital så-

fremt at fondens bestyrelse har besluttet det inden 6 måneder efter årsafslutningen af foregående

regnskabsår, det vil sige den 30. juni 2011.

5.3.3.3 Aktieavance

Aktieavance fra aktier hvor fonden ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i selskabet er skattefri, jf.

Aktieavancebeskatningsloven § 8.

Ejes der mindre end 10 % (porteføljeaktier), medregnes gevinster og tab til den skattepligtige ind-

komst efter lagerprincippet. For indkomståret 2013 er der kommet nye regler for beskatningen af

unoterede aktier se afsnit 5.3.3.2.2 for nærmere beskrivelse heraf.

Ved lagerprincippet forstås, at avancen opgøres i hvert indkomstår og bliver beskattet i indkomst-

året, modsat realisationsprincippet hvor avancen først opgøres, når aktien er solgt, og derved først

bliver beskattet i det indkomstår, hvor realiseringen af avancen har fundet sted.

Ved porteføljeaktier, som ikke er optaget på et reguleret marked eller på en multilateral handelsfa-

cilitet, kan fonde vælge realisationsprincippet. Tab på aktier som er omfattet realisationsprincippet,

kan kun fradrages i indkomstårets gevinster på realisationsbeskattet aktier. Såfremt der opstå

overskydende tab, kan dette fradrages i efterfølgende indkomstårs gevinster på realisationsbeskat-

tet aktier, medmindre de kan rummes i nettogevinster på realisationsbeskattet aktier i foregående

indkomstår.

Ved ændring af beskatningsprincip til lager kan fonde fremføre evt. tab til fradrag i nettogevinst på

lagerbeskattet aktier.

5.3.3.3.1 Særligt om beskatning af porteføljeaktier

Fonde kan som udgangspunkt ikke vælge realisationsprincippet på børsnoterede aktier. Dette gi-

ver de sammen udfordringer som beskrevet under kursgevinster, idet en del fonde har portefølje-

aktier som en del af de bundne midler. Fonden vil ikke have likviditet til at betale den løbende skat

af en urealiseret gevinst i et opadgående marked. Samtidigt foreskriver Fondslovens § 9, at selv
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om en fond realiserer en række porteføljeaktier og derved hjemtager en gevinst, vil provenuet også

udgøre bundne midler, der ikke kan anvendes til at betale skat uden fondsmyndighedernes tilladel-

se.

Som følge af skattereformen af 2009 fik fonde mulighed for at anvende realisationsprincippet på

børsnoterede porteføljeaktier under visse omstændigheder. Dette galt ligeledes investeringsfor-

eningsbeviser i akkumulerende og udloddende investeringsforeninger. Muligheden for at anvende

realisationsprincippet var betinget af, at fonden uddeler et beløb svarende til summen af fondens

skattepligtige indkomst med tillæg af det skattefri bundfradrag og eventuelle skattefri indtægter.

Uddelinger ≥ skattepligtig indkomst + bundfradrag + skattefrie indtægter 

Opfyldelse af overstående uddelingskrav kan være problematisk for nogle fonde, især fonde der

ikke er helt eller delvist almennyttige. Dette skyldes, at fonden ikke kan være ”på bagkant” med

bestemmelsen af de skattemæssige hensættelser i forbindelse med udarbejdelsen af selvangivel-

sen. For at imødegå dette har nogle ikke-almennyttige fonde ændret uddelingspolitik ved at fore-

tage uddelinger i slutning af året af et evt. resterende del af fondes skattepligtig indkomst, dvs. en

ikke-beløbsspecifik uddeling.

Med virkning fra og med indkomståret 2012 kan fonde ikke længere anvende realisationsbeskat-

ning på investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger og i udloddende obligations-

baserede investeringsbeviser, jf. nedenstående figur, som giver et overblik over hvilke principper,

der kan anvendes på forskellige værdipapir, fra indkomståret 2009 (året før indførelsen af skattere-

formen af 2009) til og med indkomståret 2013.



Sanity check på fondsbeskatning anno 2013.

36

Indkomst år 2009 Indkomstår 2010 Indkomstår 2011 Indkomstår 2012 Indkomstår 2013

Unoterede aktier,

ejerandel > 10 %

(datterselskabsak-

tier)

Skattefri Skattefri Skattefri Skattefri Skattefri

Unoterede aktier,

ejerandel < 10 %

(porteføljeaktier)

Realisation Lagerprincip.

Mulighed for reali-

sation

Lagerprincip.

Mulighed for reali-

sation

Lagerprincip.

Mulighed for reali-

sation

Skattefri37

Børsnoterede

aktier

Realisation Lagerprincip.

Mulighed for reali-

sation, hvis udde-

lingskravet overhol-

des.

Lagerprincip.

Mulighed for reali-

sation, hvis udde-

lingskravet overhol-

des.

Lagerprincip.

Mulighed for reali-

sation, hvis udde-

lingskravet overhol-

des.

Lagerprincip.

Mulighed for reali-

sation, hvis udde-

lingskravet overhol-

des.

Investeringsfor-

eningsbeviser

akkumulerende

Realisation Lagerprincip.

Mulighed for reali-

sation, hvis udde-

lingskravet overhol-

des.

Lagerprincip.

Mulighed for reali-

sation, hvis udde-

lingskravet overhol-

des.

Lagerprincip Lagerprincip

Investeringsfor-

eningsbeviser

udloddende obli-

gationsbaseret

Realisation Lagerprincip.

Mulighed for reali-

sation, hvis udde-

lingskravet overhol-

des.

Lagerprincip.

Mulighed for reali-

sation, hvis udde-

lingskravet overhol-

des.

Lagerprincip Lagerprincip

Investeringsfor-

eningsbeviser

udloddende aktie-

baseret

Realisation Lagerprincip.

Mulighed for reali-

sation, hvis udde-

lingskravet overhol-

des.

Lagerprincip.

Mulighed for reali-

sation, hvis udde-

lingskravet overhol-

des.

Lagerprincip.

Mulighed for reali-

sation, hvis udde-

lingskravet overhol-

des.

Lagerprincip

Mulighed for reali-

sation, hvis udde-

lingskravet overhol-

des.

Obligationer Realisation Lagerprincip Lagerprincip Lagerprincip Lagerprincip

Figur 5.1: Oversigt over beskatning af aktieavance38

Indgangsværdien i lagerbeskatningen, såfremt investeringsforeninger har anvendt realisationsbe-

skatning, er for akkumulerende investeringsforeninger markedsprisen primo indkomståret 2010,

mens for udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger er det den oprindelige skatte-

mæssige anskaffelsessum for det pågældende bevis.

Siden ikrafttrædelsen af skattereformen af 2009 har fonde frit kunne vælge hvilke og hvor mange

porteføljeaktier, der skulle være omfattet af realisationsbeskatning og hvilke af lagerbeskatning.

37
Dog med visse undtagelser og betingelser jf. afsnit 5.3.3.2.2

38
Fondsbeskatning af Niklas Bjerggaard Andersen og Michael Kirkegaard Nielsen side 16



Sanity check på fondsbeskatning anno 2013.

37

Fra indkomståret 2012 skal fonden såfremt denne vælger at lade sine unoterede porteføljeaktier

beskattes efter realisationsprincippet, anvende princippet på hele beholdningen.

Uanset om ikke-erhvervsdrivende fonde anvender lagerprincippet eller realisationsprincippet på

bundne aktiver, har de ikke mulighed for at anvende bundne midler til at betale skattetilsvaret. Som

beskrevet i afsnit 5.3.3.2 vedr. kursgevinster giver fondsloven mulighed for uden fondsmyndighe-

dernes tilladelse, at uddele aktiver svarende til det forudgående regnskabsårs nettokursgevinst

efter aktieavancebeskatningsloven. Beslutning skal være truffet af bestyrelsen inden 6 måneder

efter det forudgående regnskabsårs afslutning.

5.3.3.2.2 Bortskaffelsen af iværksætterskatten.

Ved gennemførelsen af lovforslag L 49 ved lov nr. 1255 af 18. december 2012, der er gældende

for afståelse af de reguleret aktier fra 1.1. 2013 og senere, blev beskatningen af unoterede porte-

føljeaktier ændret, en bortskaffelse af den såkaldte iværksætterskat.

De nye regler medfører skattefrihed for aktieavancen på unoterede porteføljeaktier, medens der

fortsat er skattepligt for avancer på noterede porteføljeaktier, og der fortsat er skattepligt af udbytte

fra unoterede porteføljeaktier.

Unoterede porteføljeaktier er i aktieavancebeskatningsloven reguleret i et nyt særligt afsnit ”Defini-

tion af skattefri porteføljeaktier” i § 4C, og det bestemmes i aktieavancebeskatningsloven § 8 at

”gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og porteføljeaktiver

omfattet af § 4 C medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.”

Skattefri porteføljeaktier defineres i § 4 C således: ”Ved skattefri porteføljeaktier forstås aktier, der

ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multiateral handelsfacilitet, og som ejes af

et selskab mv., der ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen i porteføljeselskabet, jf. dog stk. 2-5.”

Stk. 2-5 indeholder dels 2 undtagelser og dels to bestemmelser.

Undtagelsen omfatter dels aktier ejet af livsforsikringsselskaber (stk. 2) og dels efter stk. 5:

 datterselskabsaktier der i forvejen er skattefri, som er omfattet af § 4 B

 koncernselskabsaktier der i forvejen er skattefri på grund af koncernforholdet jf. § 4 B

 konvertible obligationer og tegningsretter til konvertible obligationer.
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Betingelserne for skattefrihed af unoterede porteføljeaktier er at porteføljeselskabet er et aktie-

eller anpartsselskab omfattet af skattepligt efter selskabsskatteloven § 1, stk. 1 nr. 1 eller et tilsva-

rende udenlandsk selskab, jf. § 4 C, stk. 3. Det vil sige, at andelsbeviser og lignende i selskaber,

der ikke er et aktieselskab eller anpartsselskab, fortsat er skattepligtige porteføljeaktier, selv om

selskabet er beskattet efter de almindelige regler for selskaber. Yderligere må de unoterede porte-

føljeaktier ikke være i et selskab, der fortrinsvis invester i noterede aktier, da der ikke er tale om

skattefri porteføljeaktier, selv om selskabet ikke selv er noteret39.

Reglerne for de skattepligtige porteføljeaktier er ikke ændret, men omfatter som sagt ikke længere

de unoterede porteføljeaktier, der er omfattet af overstående regler. Det betyder, at skattepligtige

porteføljeaktiver vil omfatte:

1.Unoterede porteføljeaktier, der er omfattet af undtagelserne eller ikke opfylder betingelserne i

§ 4 C, stk. 2-5 jf. ovenfor

2.Noterede porteføljeaktier

3.Konvertible obligationer40

De nye regler omfatter også fonde, men vil kun påvirke erhvervsdrivende fonde, da ikke-

erhvervsdrivende fonde ikke må investere i værdipapir i unoterede selskaber jf. anbringelsesbe-

kendtgørelsen § 9. For fonden som benytter realisationsprincippet for beskatningen af børsnotere-

de aktier, investeringsforeningsbeviser i udloddende aktiebaseret foreninger, skal de skattefrie

indtægter medregnes i beregningen af ligningen for uddelingskravet jf. afsnit 5.3.3.3.1.

Dette betyder, at fondene skal uddele mere for at kunne benytte realisationsprincippet.

Konsekvenser for Fond A

De nye regler har ikke nogen skattemæssige konsekvenser, da fond A ikke har investeret i unote-

rede aktier som følge af reglerne i anbringelsesbekendtgørelsen § 9.

Konsekvenser for Fond B

De nye regler har ikke nogen skattemæssige konsekvenser, da fond B ikke har investeret i unote-

rede aktier som følge af reglerne i anbringelsesbekendtgørelsen § 9.

39
Værns regel der skal forhindre etablering af nye mellemholdingsselskaber

40
Selskabers skattefrie unoterede porteføljeaktier af Christen Amby SR-skat 1/2013 side 32
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Konsekvenser for Fond C

De nye regler får skattemæssige konsekvenser for Fond C, da fonden investerer i unoterede akti-

er. Opgørelsen af den skattepligtige indkomst for Fond C er reguleret 21.144 t. kr. Efter de nye

regler vil disse være skattefri, da fonden ejere mindre end 10 % af anpart- eller aktiekapitalen, og

værdipapirne ikke er handlet på et reguleret marked eller en multiateral handelsfacilitet.

Fond C’s skattepligtige indkomst for 2011 vil ved brug af reglerne for indkomståret 2013 således

være:

t. kr.___________

Årets resultat, jf. årsregnskab 52.835

Skat af årets resultat, jf. årsregnskab 0___________

Årets resultat før skat 52.835

Regulering af indregningskriterier

Regnskabsmæssigt resultat i kapitalandele (1.676)

Regulering af skattemæssige poster

Realisationsprincippet

Skattemæssig nettogevinst, børsnoterede aktier 3.107

Lagerprincippet

Skattemæssig nettogevinst, danske obligationer 394

Skattemæssig nettogevinst, udenlandske obligationer 110

Skattemæssigt nettotab, udenlandske investeringsforeninger, aktiebaserede,
ej udloddende (54.021)

Skattemæssig nettogevinst, udenlandske investeringsforeninger,
Obligationsbaserede, ej udloddende 866
Skattemæssigt netto
Bundfradrag (25)___________

1.590

Årets uddelinger (66.177)

Andel af årets uddelinger baseret på tidligere års hensættelser 5.021

Konsolideringsfradrag, 25 % af 66.177 kr. (16.544)

Modtaget udbytte fra datterselskaber 1.000

Bundfradrag 25___________

(76.675)___________

Heraf fradragsberettiget (1.590)___________

Skattepligtig indkomst 0______________________
Figur 5.2 – Opgørelse af skattepligtig indkomst for Fond C
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Umiddelbart har de nye regler ikke påvirkning for opgørelsen af den skattepligtig indkomst for 2011

for Fond C. Fonden opfylder stadig uddelingskravet jf. afsnit 5.3.3.3.1.

Men de nye regler har skattemæssige konsekvenser for fonden, såfremt fondens uddelinger falder,

og/eller fondens skattefrie indtægter stigere. Dette vil medføre, at fonden evt. ikke overholder ud-

delingskravet, således at den kan benytte realisationsprincippet for beskatningen af børsnoterede

aktier, og derved skal overgå til lagerbeskatningen. For Fond C’s vedkommen vil det betyde, at for

indkomståret 2011 skulle fonden enten uddele 42.488 t. kr. mindre end foretaget, eller at de skulle

have haft 42.488 t. kr. højere skattefri indtægter.

5.3.3.3.3 Delkonklusion

Aktieavance beskattes forskelligt i forhold til hvilken typen aktieavance der er tale om.

Avance fra obligationer beskattes efter lagerbeskatningen dvs. forskellen mellem kursværdien pri-

mo og ultimo indkomståret.

Beskatningen af avancer fra investeringsforeninger sker som hovedregel efter lagerprincippet, men

fondene har mulighed for at benytte realisationsprincippet. Det vil sige, beskatningen sker først ved

realisation, på avancer fra udloddende aktiebaseret investeringsbeviser, såfremt uddelingskriteret

overholdes.

Det samme er gældende for avance fra børsnoterede aktier. Her er hovedreglen lagerprincippet,

med undtagelse af fonde som overholder uddelingskravet, som kan vælge realisationsprincippet.

Beskatningen af unoterede porteføljeaktier sker efter lagerprincippet til og med indkomståret 2012,

med undtagelsen om realisationsprincippet, såfremt fonden overholder uddelingskravet.

Fra indkomståret 2013 bliver avancer fra unoterede porteføljeaktier som hovedregel skattefrie,

med visse undtagelser. Dette har for de ikke-erhvervsdrivende fonde ingen skattemæssige konse-

kvenser, da fondene ikke må investere i unoterede værdipapir. Men for de erhvervsdrivende fonde

vil det have påvirkning, såfremt fonden ikke uddeler nok til at overholde uddelingskravet, og derved

må overgå til lagerbeskatning af fondens beholdning af børsnoterede aktier og investeringsfor-

eningsbeviser i udloddende aktiebaserede foreninger.
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5.3.4 Gaver

Fonde er principielt skattepligtige af gaver efter de almindelige regler for aktieselskaber. Ved indfø-

relsen af Fondsbeskatningsloven kunne skatteministeren give fonde fritagelse for beskatningen af

gaver. Denne praksis blev kritiseret, hvorfor ordningen i 1995 ved lov nr. 180 af 23. marts 1995

blev ændret, således at reglerne for beskatningen af gaver direkte findes i Fondsbeskatningsloven

§ 3, stk. 6.

Som udgangspunkt er fonde kun skattepligtige af gaver bestemt til uddelinger, men der er særlige

regler for familiefonde. For familiefonde gælder det, at gaver til stiftelse er pålagt en afgift på 20 %

og gaver til udvidelse af kapitalen i fonden er skattepligtige.

Gaver Til stiftelse af fond Til udvidelse af fond Til uddeling

Familiefonde 20 % afgift41 Skattepligtig Skattepligtig

Andre fonde Skatte- og afgiftsfrihed Skatte- og afgiftsfrihed Skattepligtig

Figur 5.3: Beskatning af gaver42

5.3.5 Arv

Fonde er som hovedregel omfattet af reglerne i fondsbeskatningscirkulærets pkt. 15, som beskri-

ver, at fonde skal betale boafgift af modtaget arv. Reglerne findes i lovbekendtgørelse nr. 752 af

23. august 2001 om afgift af dødsboer og gaver, Boafgiftsloven. Som udgangspunkt skal fonde

betale 36,25 %43 i boafgift, men kan blive fritaget, såfremt fonden har almenvelgørende eller al-

mennyttigt formål, jf. Boafgiftsloven § 3, stk. 2.

Der findes dog undtagelser til hovedreglen. I følge Boafgiftsloven § 3, stk. 2, kan en arv, der tilfal-

der offentlige institutioner, den danske folkekirke, valgmenigheder, religiøse samfund, foreninger,

selskaber eller stiftelser med almenvelgørende eller almennyttige formål, få bevilget afgiftsfritagel-

se, såfremt skatteministeren giver tilladelse hertil. Dette gælder dog ikke, hvis arven er tilknyttet en

brugs- eller indtægtsnydelse, jf. Boafgiftsloven § 14, stk. 2. Afgiftsfritagelsen bevilges endvidere,

hvis arven tilfalder fonde, der er godkendt efter Ligningsloven § 8A og § 1244.

41
Dog skattepligtig, hvis gaven er bestemt til uddeling

42
Fondsbeskatning af Lennart Lynge Andersen og Henrik Gam, side 39

43
Jf. Skatteministeriets hjemmeside http://www.skm.dk/tal_statistik/afgiftsberegning/5660.html?rel

44
LL § 8A vedr. godkendelse for fradrag for gaver og LL § 12, stk. 3 vedr. godkendelse for fradrag for løben-

de ydelser
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TS-cirkulære nr. 2004-32 af 24. november 2004 indeholder en liste over fonde og foreninger, som

er godkendt efter Ligningslovens § 8A, § 12, stk. 3 og Boafgiftsloven § 3, stk. 2 samt en liste over

de fonde og foreninger, som ikke længere opfylder kravene for godkendelse. Det betyder, at for

fonde, der er indeholdt i overnævnte liste, er der mulighed for fritagelse for betaling af boafgift ved

modtagelse af arv.

5.3.6 Bundfradrag

Fonde kan i deres ikke-erhvervsmæssige indkomst fratrække et bundfradrag på 25.000 kr.45 jf.

Fondsbeskatningsloven § 3, stk. 2. Bundfradraget gives før fradrag for uddelinger og hensættel-

ser46 jf. Fondsbeskatningsloven §§ 4 og 5.

Bundfradraget kan højst udgøre et beløb svarende til den skattepligtige indkomst. Det vil sige, at

bundfradraget ikke kan fremføres som underskud til brug i efterfølgende år. I figur 5.3 nedenfor det

llustreret bundfradraget påvirker den skattepligtige indkomst for de to fonde med en skattepligtig

indkomst før bundfradrag som henholdsvis er over og under det maximale bundfradrag.

Fond 1 Fond 2
Skattepligtig erhvervsindkomst - -

Skattepligtig anden nettoindkomst
Renter 30.000 100.000
Administrationsomkostning -10.000 -20.000

Skattepligtig indkomst før bundfradrag 20.000 80.000

Bundfradrag max. 25.000 kr. -20.000 -25.000

Skattepligtig indkomst efter bundfradrag - 55.000

Figur 5.4: Illustration af effekt af bundfradrag47

Dog kan den del af underskuddet, der svare til det fradragsberettigede nettotab efter kursgevinst-

loven, fradrags i den skattepligtige indkomst i de efterfølgende år48.

45
Beløbet har ikke været pristalsreguleret siden ikrafttrædelsen af fondsbeskatningsloven i 1987.

46
Se nærmere herom i afsnit 5.4.4 og 5.4.5.

47
Egen tilvirkning

48
Fondsbeskatning af Lennart Lynge Andersen og Henrik Gam, side 48
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Bundfradraget blev fastsat i forbindelse med indførelsen af fondsbeskatningsloven, og er, modsat

størstedelen af de skattemæssige beløbsgrænser, ikke blevet pristalsreguleret. Beløbet har været

uændret i 20 år og har derfor ikke den samme værdi som dengang, det blev introduceret.

Selvom fonde ikke deler ud, får de alligevel bundfradraget, således at der kan trækkes 25.000 kr.

fra i deres skattepligtige indkomst. Dette kan have betydning for f.eks. en familiefond, hvor der ikke

er skattemæssigt fradrag for uddelinger til udenlandske personer.

Det kan diskuteres, hvorledes størrelsen af bundfradraget på 25.000 kr. er fastsat, og hvorfor dette

ikke reguleres f.eks. i form af pristalsregulering. Det har ikke været muligt at finde oplysninger om,

hvordan størrelsen på bundfradraget har sammenhæng med et ønske om at kompensere en ræk-

ke små fonde og foreninger, i forbindelse med overgangen til beskatningen efter Fondsbeskat-

ningsloven.

Det vides ikke, hvorfor der ikke foretages en regulering af bundfradraget på en eller anden måde,

men da der f.eks. også foretages årlige korrektion af beregningsprocenten for konsolideringsfra-

draget, kan dette være en lignende løsning med hensyn til bundfradraget. Dette kan ske via en

årlig procentvis stigning i det allerede fastsatte bundfradrag.

5.4 De fradragsberettigede udgifter

5.4.1 Driftsomkostninger

I følge Statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a er der fradrag for udgifter til at erhverve, sikre og vedli-

geholde indkomsten. Fonde afholder typisk omkostninger, som ikke er med til at erhverve, sikre og

vedligeholde indkomsten, men er udgifter til at sikre det ideelle uddelingsformål, og derfor har de

ifølge Statsskatteloven ikke fradragsret for de udgifter, de har til at sikre det ideelle uddelingsfor-

mål, såsom administrationsgebyr til forvaltningsafdelinger mv.

I bemærkningerne til udkastet Fondsbeskatningsloven fremgår i begrænset omfang fortolkningsbi-

drag til fondens fradrag af driftsomkostninger og det udvidet driftsomkostningsbegreb. I skattemini-

sterens svar på spørgsmål 23 fra Skatte- og afgiftsudvalget49 er der redegjort for, hvordan fonde

skal fortolke det udvidede driftsomkostningsbegreb.

49 Folketingstidende 1985/86, tillæg B, sp. 87 ff
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Hvilke udgifter fonde kan fradrage som henholdsvis driftsomkostninger og uddelinger, skal afpas-

ses fondens karakter og formål.50 I nogle tilfælde kan det for visse udgifter være svært at afgræn-

se, om de er driftsomkostninger eller uddelinger51. Både driftsomkostninger og uddelinger er fra-

dragsberettigede, men har forskellige skattemæssige konsekvenser.

Ved opgørelsen af den skattepligtig indkomst anses skattefrie udbytter og bundfradraget at være

brugt til uddelinger, inden der gives fradrag for yderligere uddelinger. Driftsomkostninger er der-

imod fuldt fradragsberettigede. Isoleret set, er det at fortrække for fonde at få udgifter konteret som

driftsudgifter i forhold til uddelinger, især hvis der er betydelige skattefrie indtægter.

Et andet eksempel er uddelinger til almennyttige formål, som giver ret til konsolideringsfradrag.

Isoleret set, er det at foretrække at udgiften konteres som uddeling frem for driftsomkostning.

Uddelinger til andet end almennyttige formål er kun fradragsberettigede, hvis modtageren er skat-

tepligtig i Danmark. I dette eksempel er det for fonden, isoleret set, at foretrække at disse udgifter

føres som driftsomkostninger frem for uddelinger.

Generelt kan det antages, at almennyttige fonde vil være mest interesseret i at udgiften anses for

uddeling, mens det er modsat for ikke-almennyttige fonde.

Sondringen mellem driftsomkostninger og uddelinger er op til den enkel fond, jf. svar fra skattemi-

nisteren, men fonden skal beholde det princip, de har valgt, og der kan ikke ændres opfattelse fra

år til år.52

Overstående principper og hensyn vedrørende det udvidede driftsomkostningsbegreb er også

gældende for de skattemæssige afskrivninger. Afskrivninger foretages efter regler i afskrivningslo-

ven, som fonden er underlagt.

5.4.2 Underskudsfremførelse

Fonde er underlagt de almindelige regler i Selskabsskatteloven § 12vedrørende underskudsfrem-

førelse. Fradraget for tidligere års underskud skal reguleres i årets skattepligtige indkomst før fra-

drag for uddelinger og hensættelser, men efter fradraget for bundfradraget. Såfremt fonden har et

50
Fondsbeskatning af Lennart Lynge Andersen og Henrik Gam, side 51

51
Jf. afsnit 5.4.4.1.

52
Fondsbeskatning af Lennart Lynge Andersen og Henrik Gam, side 56
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underskud, som er fremkommet før fradrag for uddelinger og hensættelser, men efter fradraget for

bundfradraget, kan fonden fremføre underskuddet i henhold til Ligningsloven. Det vil sige, at fonde

ikke kan uddele og hensætte sig til fremførebare underskud.

Fonde er dog underlaget en undtagelse i Fondsbeskatningslovens § 3, som tillader fonde i visse

tilfælde at fremføre et underskud eller dele heraf, der først er fremkommet efter, at der er foretaget

fradrag for uddelinger og hensættelser. Underskuddet skal være fremkommet som følge af et fra-

dragsberettiget nettotab efter kursgevinstloven og aktieavancebeskatningsloven, hvorefter det

samlede nettotab kan fremføres.

Benytter fonden realisationsprincippet ved beskatning af porteføljeaktier, gælder særlige regler for

opgørelsen af underskuddet. Der skal foretages en særskilt opgørelse, hvor der vil være kildeart-

begrænsning på tab efter aktieavancebeskatningsloven. Det betyder, at et underskud beregnet

efter kursgevinstloven modregnes af et overskud i aktieavancebeskatningsloven, men et under-

skud efter aktieavancebeskatningsloven kan dog ikke modregnes et overskud i kursgevinstloven.

Det er min opfattelse at såfremt, at en fond har hensættelse fra tidligere år, skal disse stadigvæk

benyttes til at udligne fondens uddelinger, selvom fonden har skattepligtig indkomst som er negativ

grundet prioriteringsreglen53.

5.4.3 Særlige fradrag

Ud over de almindelige fradrag, såsom fradrag for driftsomkostninger jf. beskrivelsen ovenfor, har

fonde i overensstemmelse med Fondsbeskatningsloven særlige fradragsmuligheder, såsom:

 fradrag for uddelinger, jf. § 4, stk. 1-3 – afsnit 5.4.4

 fradrag for hensættelser, jf. § 4, stk. 4-10 – afsnit 5.4.5

 fradrag for konsolideringshensættelser, jf. § 5 – afsnit 5.4.6

Overstående fradragsmuligheder sikrer, at fondene kan virke i overensstemmelse med deres ved-

tægtsbestemte formål.

De særlige fradrag fradrages i den skattepligtige indkomst opgjort efter fondsbeskatningsloven § 3.

Det vil sige, efter bundfradraget samt fradrag for driftsomkostninger og fremført underskud fra tidli-

gere år. Fradragene kan kun udnyttes, såfremt den opgjorte skattepligtige nettoindkomst er positiv.

53 Se nærmere herom i afnit 5.4.7
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Derved mister fonden den uudnyttede fradragsmulighed såfremt fondes skattepligtige nettoind-

komst er negativ. Endvidere skal fonde overholde prioriteringsreglen, der primært foreskriver, at

uddelinger og hensættelser skal foretages af skattefri indtægter, før fonden har ret til fradrag jf.

afsnit 5.4.7.

5.4.4 Uddelinger

Fondes kerneområde er aktiviteten med løbende uddelinger af fondens disponible midler til de

vedtægtsmæssige formål. Uddelinger er fondsretligt en overskudsdisponering.

En uddeling behøver ikke at være fastsat ved et nærmere bestemt beløb, for at uddeling er fra-

dragsberettiget. Uddelinger kan derfor bestå af fysiske ting eller lignede, men udlån, kaution eller

anden sikkerhedsstilling anses ikke for at være en uddeling. Derimod anses tab eller eftergivelse af

lån eller afkald på indtægter efter omstændighederne for en uddeling.

Uddelinger karakteriseres som udgifter, hvor fonden opfylder sit formål. Det vil sige, at det er opfyl-

delsen af det vedtægtsbestemte formål, i forhold til driftsomkostninger, som karakteriseres som

fondes udgifter, der gør fonden i stand til at opfylde sit formål.

5.4.4.1 Interne og eksterne uddelinger

En uddeling kan enten være ekstern, som er karakteriseret ved, at uddelingerne sker til subjekter

uden for fonden, og hvor fonden ikke har nogen forventning om en modydelse. En ekstern udde-

ling kan f.eks. være legater eller gaver, eller afholdelse af omkostninger.

Ellers kan uddelingen være interne. Interne uddelinger er karakteriseret ved, at fonden får en mod-

ydelse for uddelingen. Dette kan f.eks. være omkostninger til forbedring eller udvidelse af en stif-

telses bygninger, en forskningsfonds omkostninger til forskning i eget regi eller et museums indkøb

til egne udstillinger. Men det kan også være afholdelse af udgifter til erhvervelse af et materielt

eller immaterielt aktiv, hvis det er i overensstemmelse med vedtægterne/fundatsen.

Interne uddelinger kan kun fradrages, såfremt uddelingen er almennyttig, jf. afsnit 5.4.4.2.

5.4.4.2 Almennyttig og almenvelgørende uddelinger

Fonde har fradrag for almennyttige uddelinger, dette gælder uanset, om modtageren er skatteplig-

tig i Danmark eller ej.
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For at en uddeling kan karakteriseres som almenvelgørende eller på anden måde almennyttig,

kræves det, at en vis kreds af personer eller institutioner, der kan komme i betragtning ved udde-

lingen, er afgrænset efter retningslinjer af et vist objektivt præg. Formålet skal endvidere komme

en vis videre kreds til gode, der er i økonomisk trang.54

En vis videre kreds er defineret i betænkning om fonde afgivet af det udvalg, som Justitsministeriet

i 1978 nedsatte som forgangsmanden til Fondsbeskatningsloven. I betænkning fremføres følgende

vedrørende praksis omkring Ligningslovens § 8 A i relation til begrebet: ”Det må kræves, at den

virksomhed vedkommende forening mv. udøver, ikke blot omfatter personer inden for et lokalt eller

på anden måde stærkt begrænset område, men er til fordel for en videre kreds af personer, f.eks. i

hele landet eller større dele af dette. I praksis lægges der vægt på befolkningstallet i vedkommen-

de område55.

Fonde har derfor ikke fradrag for uddelinger, til personer som i henhold til fondens fundats skal

være ansat eller tilknyttet en bestemt virksomhed. Modsætningsvis kan fonde få fradrag for udde-

linger til personer, som er tilknyttet en bestemt uddannelsesinstitution, selvom institutionen konkret

ikke har mange elever, da uddannelsesinstitutioner anses for alment tilgængelige.

Et almennyttigt formål foreligger, når formålet ud fra en almindeligt fremherskende opfattelse i

samfundet kan karakteriseres som nyttigt. Der er tale om et dynamisk begreb, der skal fortolkes i

tråd med den til enhver tid gældende generelle samfundsopfattelse heraf. Blandt sådanne almen-

nyttige formål kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, viden-

skabelige – herunder forskningsmæssige eller sygdomsbekæmpende – humanitære, under-

visningsmæssige, religiøse eller i nationalt øjemed. Også idrætsforeninger og dyreværnsorganisa-

tioner samt kollegier og daginstitutioner vil efter praksis kunne anses for almennyttige56.

Organisationer, som har politiske, økonomiske og erhvervsmæssige interesser, anses ikke for at

være almennyttige.

Hvis en fond i sine vedtægter har et almenvelgørende eller almennyttigt formål, er dette ikke i sig

selv en forudsætning for at kunne fradrage enhver uddeling. Adgangen til fradraget efter Fondsbe-

54
Om begrebet almennyttig af Niklas Bjerggaard Andersen

55
Om begrebet almennyttig af Niklas Bjerggaard Andersen

56
Om begrebet almennyttig af Niklas Bjerggaard Andersen
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skatningsloven § 4, stk. 1 forudsætter, at enhver uddeling underlægges en konkret vurdering, om

den i sig selv er almenvelgørende eller almennyttig.

Hvorvidt et almennyttigt formål udøves i Danmark eller udlandet har ikke betydning for fradragsret-

ten. Dog er det en betingelse for anerkendelse af almennyttig status, at administrationen af midler-

ne, der kommer formålet til gode, sker fra Danmark57.

Ud over fondes fradragsret for uddelinger til almenvelgørende og almennyttige formål har fonde

fradrag for uddelinger til andre vedtægtsmæssige bestemte formål, såfremt modtageren af udde-

lingen er skattepligtig heraf til Danmark.

Overstående betingelse er ikke gældende såfremt en fond foretager en vedtægtsmæssig ikke-

almennyttig uddeling til en anden fonds bundne midler, da modtagerfonden som hovedregel er

skattefri heraf, jf. afsnit 5.3.4. Gensidige uddelinger i mellem fonde er ikke fradragsberettigede.

Fradrag for uddelinger sker i den efter Fondsbeskatningslovens § 3 opgjorte indkomst, det vil sige

efter bundfradrag, fradraget for driftsomkostninger og fremført underskud fra tidligere år, jf. Lig-

ningslovens § 15.

5.4.5 Hensættelser til senere uddelinger

Fondsbeskatningsloven § 4, stk. 4 giver fonde adgang til et anticiperet fradrag for fremtidige udde-

linger via uspecificeret hensættelser. Dette er kun muligt for fonde, som har et helt eller delvist al-

mennyttigt formål.

Dette understøtter muligheden for fonde til at foretage opsparing til større uddelinger. Hensættel-

sen skal foretages i forbindelse med indleveringen af fondens selvangivelse for det pågældende

år. Hensættelsen er en rent skattemæssig postering, som ikke behøver at kunne genfindes i fon-

des årsregnskab. Regnskabsmæssige hensættelser giver ikke fradrag skattemæssigt.

Skattemæssige hensættelser skal benyttes seneste 5 år efter udløbet af hensættelsesåret. Skat-

teministeren kan give en forlængelse af fristen, men dette sker kun i særlige tilfælde. Såfremt en

fond ikke har benyttet sin hensættelse inden fristens udløb skal fonden efterbeskattes af det hen-

satte beløb med et tillæg på 5 % for hvert år, jf. Fondsbeskatningsloven § 4, stk. 6. Efterbeskat-

57
Om begrebet almennyttig af Niklas Bjerggaard Andersen
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ningen sker i hensættelsesåret, dvs. med tilbagevirkende kraft, og der skal derfor tillægges rests-

kattetillæg.

En fond har mulighed for at fremrykke efterbeskatning, såfremt fonden finder ud af, at den ikke kan

få udnyttet sine hensættelser. Dog er loven og praksis ganske uklar om denne mulighed58.

Kulturelle fonde kan foretage hensættelse til kulturelle formål med en tidsfrist for anvendelsen af

hensættelsen på 15 år jf. Fondsbeskatningsloven § 4, stk. 8.

Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om regnskabsmæssige krav til hensættelsen, her-

under at hvert års hensættelse indskydes på en separat konto og derved effektivt udskilles fra fon-

dens eller foreningens øvrige midler.

På grund af prioriteringsreglen samt manglende vejledning og lovregulering har der i årenes løb

været en del diskussion i praksis for, hvordan hensættelserne skal anvendes og efterbeskattes.

SKM 2008.396.LSR har fastlagt en praksis vedrørende den obligatoriske prioriteringsregel for ud-

delinger, således at tidligere foretagne hensættelser skal anses for benyttet i deres helhed, inden

der kan opnås fradrag for nye uddelinger.

Inden SKM 2008.396.LSR trådte i kraft, har det været opfattelsen, at hensættelser til senere udde-

linger blot skulle anvendes inden for 5 år. En fond kunne derfor lade være med at anvende hen-

sættelser fra tidligere år i de år, hvor uddelingerne og konsolideringsfradrag var nok til at udligne

fondenes skattepligtige indkomst. Desuden kunne fonde opdele sine hensættelser i en skattepligtig

og ikke skattepligtig del efter denne brøk:

Hensættelse
X Skattefri indtægter + bundfradrag

Uddeling + konsolidering + hensættelse

Brøken er baseret på den måde, som FBL § 4, stk. 6 fortolkes vedrørende de skattefri udbytter og

bundfradraget, som ikke skal efterbeskattes, og at disse skal fordele sig forholdsmæssigt på udde-

linger, konsolidering og hensættelser, jf. SKM2001.621.LSR. Herefter kunne fonde tillade sig kun

at uddele den skattepligtige del af hensættelserne og hoppe til de næste skattepligtige hensættel-

ser i rækken, uden at den skattefri del af de tidligere hensættelser var forældet. Brøkken har en

58 Om begrebet almennyttig af Niklas Bjerggaard Andersen
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særlige stor betydning for erhvervsdrivende fonde, da de, såfremt de har datterselskaber, kan

modtage store skattefrie udbytter fra datterselskaberne. Dette kan bedst illustreret med følgende

eksempel:

År 1:

kr.___________

Resultat før skat og uddelinger 125.000

Bundfradrag (25.000)___________

Skattepligtig øvrig nettoindkomst 100.000

Uddeling til almengørende formål (40.000)

Konsolideringsfradrag 25 % af 40.000 (10.000)

Hensættelse til senere uddelinger (75.000)

Bundfradrag, prioriteringsregel 25.000___________

(100.000)___________

Heraf fradragsberettiget (100.000)___________

Skattepligtig indkomst 0______________________

Figur 5.5: Illustration af effekt gamle regler

Fondens hensættelser blev opdelt efter overnævnte brøk således:

År 1 skattefri del af hensættelsen: 75.000/(40.000+10.000+75.000)*25.000 = 15.000

År 1 skattepligtig del af hensættelsen: 75.000 – 15.000 = 60.000.
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År 2:

kr.___________

Resultat før skat og uddelinger 200.000

Bundfradrag (25.000)___________

Skattepligtig øvrig nettoindkomst 175.000

Uddeling til almengørende formål (140.000)

Konsolideringsfradrag 25 % af 140.000 (35.000)

Anvendt af hensættelser fra år 1: 60.000

Hensættelse til senere uddelinger (85.000)

Bundfradrag, prioriteringsregel 25.000___________

(175.000)___________

Heraf fradragsberettiget (175.000)___________

Skattepligtig indkomst 0______________________

Figur 5.6: Illustration af effekt gamle regler

Der medregnes kun de uddelinger, som ikke var baseret på hensættelser fra år 1 i den nævnte

brøk. derfor er fondens uddelinger i år 2 lig med: 140.000 - 60.000 = 80.000.

År 2 skattefrie del af hensætteler = 85.000/(80.000+35.000+85.000)*25.000 = 10.625

År 2 skattepligtige del af hensætteler = 85.000 - 10.625 = 74.375

I år 3 ville det fortsætte således, at fonden skulle uddele 74.375 kr. af hensættelser fra år 2. Dvs.,

at den skattefri del af hensættelserne i år 1 og 2 på hhv. 20.000 kr. og 10.625 kr. slet ikke skulle

anvendes.

Som nævnt har SKM2008.396.LSR sat et punktum for den tidligere opfattelse, da der blev lagt

vægt på selve lovens ordlyd, at ”hensættelser skal anvendes i sin helhed”. Dommen har også gjort

klart, at brøken i SKM.2001.621.LSR kun gælder i en efterbeskatningssituation, hvor hensættel-

serne ikke overholder anvendelsesfristen.

Dommen vurderes at være logisk i overensstemmelse med loven og afgrænser samtidig fondenes

spekulationsmuligheder væsentligt, hvilket betyder, at der kan stilles større krav til fondenes udde-

linger og hensættelser.



Sanity check på fondsbeskatning anno 2013.

52

Effekten af SKM2008.396.LSR vil medføre, at fonden i ovenstående eksempel skulle anvende hele

sin hensættelse fra år 1 på 75.000 kr., før der kunne opnås fradrag for uddelinger og konsolidering

i år 2. Dette betyder, at fonden skulle hensætte i alt 100.000 kr. i år 2 for at udligne sin skattepligti-

ge indkomst (skattefri andel af hensættelser fra år 1 + hensættelser fra år 2 = 15.000 + 85.000).

På den anden side vurderes SKM.2001.621.LSR og SKM.2008.396.LSR at ”diskriminere” fonde-

nes fradragsmulighed vedrørende de skattefri udbytter og brundfradraget. Dette skyldes, at fonde

ikke får fradrag for de skattefri udbytter og brundfradraget ved at uddele løbende, men først får

fradraget i en efterbeskatningssituation i henhold til den nævnte brøk.

Derfor kan det opfattes som om, at fonde, som er flittige til at uddele, bliver ”straffet” skattemæssigt

i forhold de fonde, som ikke er lige så gode til at uddele. Dette kan få nogle til at spekulere iat lade

fondene blive efterbeskattet, i stedet for at uddele, for at opnå den nævnte skattemæssige fordel

herved.

SKM2001.621.LSR vurderes at være mest aktuel for de erhvervsdrivende fonde, som stadigvæk

har mulighed for at få skattefri udbytter i væsentlig omfang, hvilket kan give anledning til yderligere

spekulation i efterbeskatning af hensættelser. Derimod vurderes dommen ikke at kunne tilføre de

ikke erhvervsdrivende fonde nogen større fordele, da de ikke længere får skattefrie udbytter, og

bundfradraget på 25.000 kr. kun medfører en meget ringe andel af de skattefri hensættelser.

Familiefonde uden almenvelgørende og almennyttige formål har ikke mulighed for at hensætte til

senere uddeling og til konsolidering af fondskapitalen, da de ikke anses for værende almennytti-

ge/almenvelgørende fonde, og derfor kun kan fradrage faktiske uddelinger til modtagere, som er

skattepligtige her i landet.

Nedenfor er beskrevet konsekvenserne af den obligatoriske prioriteringsregel for henholdsvis Fond

A, Fond B og Fond C.

Konsekvens for Fond A

Den skattemæssige effekt for Fond A af den obligatoriske prioritering af tidligere års foretagne

hensættelser til senere uddelinger i forhold til årets uddelinger er, at fonden er nødsaget til at hen-

sætte 1.581.919 kr. til senere uddelinger, for at opnå en skattepligtig indkomst på 0 kr. jf. opgørel-

sen i afsnit 4.1., da årets uddelinger skal baseres på tidligere års hensættelser.
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Hvis fonden valgte at hensætte mindre til senere uddelinger, eller slet ikke at hensætte, ville fon-

den få en positiv skattepligtig indkomst, og skulle, som følge heraf, betale skat. Fonden skal ved

optimeringen af den skattepligtige indkomst og heraf hensættelser til senere uddelinger være op-

mærksom på 5 års reglen for udnyttelsen af hensættelserne. Fonden har ingen fordele ved at hen-

sætte mere, hvilket heller ikke er praktisk muligt, da den skattepligtig indkomst vil være negativ

herefter, og denne negative indkomst han ikke henføres til fremførbart underskud.

Konsekvens for Fond B

Da fonden ikke uddeler til almennyttige eller almenvelgørende formål, kan fonden ikke foretage

hensættelser til senere uddelinger, hvorfor prioriteringsreglen ikke har påvirkning på fondens skat-

tepligtige indkomst.

Konsekvens for Fond C

Da fondens skattepligtige indkomst før fradrag af uddelinger mv. er mindre end summen af årets

uddelinger og konsolideringsfradrag tillagt de skattefrie udbytter fra datterselskaber og bundfradra-

get, har prioriteringsreglen ikke en skattemæssige effekt for Fond C, selvom en del af årets udde-

linger er baseret på tidligere års hensættelser.

Såfremt den skattepligtige indkomst før fradrag af uddelinger mv. var højere end summen af årets

uddelinger og konsolideringsfradrag tillagt de skattefrie udbytter fra datterselskaber og bundfradra-

get, burde fonden foretage optimering af den skattepligtige indkomst ved at hensætte til senere

uddelinger.

5.4.5.1 Delkonklusion

Almennyttige eller delvist almennyttige fonde kan i deres skattepligtige indkomst foretage fradrag

for fremtidige uddelinger via uspecificerede hensættelser. Således kan fonden optimere sin skatte-

pligtige indkomst til 0 kr.

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal fondene, som følge af den obligatoriske priori-

tering af tidligere års hensættelser i forhold til nye uddelinger, benytte årets uddelinger i tidligere

års hensættelser. Den obligatoriske prioritering af tidligere års foretagne hensættelser i forhold til

nye uddelinger har kun en skattemæssige effekt, såfremt årets uddelinger er mindre end tidligere

års hensættelser, men dette kan udlignes ved at hensætte til senere uddelinger.
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De skattemæssige hensættelser skal benyttes seneste 5 år efter udløbet af hensættelsesåret, der-

efter vil der ske en efterbeskatning. For kulturelle fonde gælder dog en 15 års forældelsesfrist.

Ved afgørelsen i SKM.2008.396LSR blev det klargjort, at ved opgørelsen af den skattepligtige ind-

komst i fondene skal årets uddelinger fradrages i tidligere års hensættelser, før fondene kan få

fradrag for evt. overskydende uddelinger. Det vil sige, at der gælder en obligatorisk prioritering af

tidligere års foretagne hensættelser i forhold til nye uddelinger. Dommen har afgrænset fondenes

spekulationsmuligheder væsentligt, hvilket betyder, at der stilles større krav til uddelingerne og

hensættelserne. Men dommen har også påvirket fondene således, at de ikke får fradrag for de

skattefri udbytter og bundfradraget, når de uddeler løbende, men først får fradraget, hvis der kom-

mer en efterbeskatningssitutation.

Det vil sige, at de fonde, som er gode til at uddele, skattemæssigt bliver ”straffet” i forhold til de

fonde, som ikke uddeler så meget. Dette kan få nogle fonde, især de erhvervsdrivende fonde, til at

spekulere i at lade hensættelser efterbeskattes, da de stadig har mulighed for at modtage skatte-

frie udbytter, hvorved de kan opnå en skattemæssig fordel.

5.4.6 Hensættelser til konsolidering

Fondsbeskatningsloven § 5, stk. 1 indeholder en generel hjemmel til fradrag for hensættelser til

konsolidering af fondskapitalen. Konsolideringshensættelsen beregnes som 25 % af årets uddelin-

ger til almennyttige eller almenvelgørende formål.

Konsolideringshensættelsen er en rent skattemæssige postering, og kræver ikke at fonden rent

regnskabsmæssige hensætter beløbet59.

I Fondsbeskatningsloven § 5, stk. 2 er der en særlig regel, hvorefter fonde kan foretage fradrag for

hensættelser, der sker i henhold til krav herom i kongelig konfirmeret fundats.

Fradrag efter § 5, stk. 1 kan ikke foretages ved siden af fradrag efter § 5, stk. 2.

Fradrag efter Fondsbeskatningsloven § 5, stk. 1 eller stk. 2 skal ske efter iagttagelse af priorite-

ringsreglen i Fondsbeskatningsloven § 6, jf. afsnit 5.4.7.

59
Jf. TfS1988, 224 DEP
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Man kan diskutere, om det er rimeligt at fonde, udover fradraget for selve uddelingerne, også op-

når konsolideringsfradrag af uddelingen. Da der kun opnås konsolideringsfradrag, såfremt den

skattepligtige indkomst er positiv, minimeres den skattemæssige effekt af konsolideringsfradraget,

da underskud, som følge af konsolideringsfradraget, ikke kan fremføres. Hermed mindsker man

naturligvis fra lovgivers side incitament for fonde til at foretage almenvelgørende uddelinger, der

overstiger årets indkomst.

Princippet bag Fondsbeskatningsloven er, at fonde ikke beskattes, i det omfang indtægterne bru-

ges til udmøntning af fondens formål. Dette betyder, at er fonden almennyttig, anses udførelsen af

det almennyttige formål som værende tilstrækkeligt til, at der ikke skal betales skat i fonden. Dette

var ligeledes tilfældet før fondsbeskatningslovens ikrafttrædelse. Årsagen til at fonde herudover

opnår fradrag for konsolidering af fondskapitalen er, at de ikke har de samme muligheder for at få

tilført ny kapital, som aktieselskaber har. Dette vurderes at være opfyldt med det nuværende regel-

sæt.

Det kan diskuteres, om fonde burde beregne konsolideringsfradrag på baggrund af fondens for-

mue i stedet for på baggrund af uddelinger til almenvelgørende eller almennyttige formål, som er

gældende for foreninger og arbejdsmarkedssammenslutninger. Dermed ville noget af incitamentet

for fonde til at foretage almenvelgørende eller almennyttige uddelinger dog mistes, idet uddelinger

vil medføre, at formuen nedsættes som følge af f.eks. færre likvide midler og dermed nedsat kon-

solideringsfradrag året efter. Konsolideringsfradraget for foreninger og arbejdsmarkedssammen-

slutninger beregnes på baggrund af den skattemæssige formue primo.

Det kan diskuteres, om der skulle være valgfrihed for fonde med hensyn til beregning af konsolide-

ringsfradraget. Dermed ville fondene have mulighed for at vælge mellem at beregne konsolide-

ringsfradraget på baggrund af formuen primo eller på baggrund af de foretagne uddelinger til al-

menvelgørende eller almennyttige formål i indkomståret. Effekten af valgfriheden kan være, at inci-

tamentet for fonde til at foretage uddelinger til almenvelgørende eller almennyttige formål mind-

skes, hvilket formentlig vil være i strid med lovgivers ønske. Konsekvensen for en eventuel æn-

dring af beregningen af konsolideringsfradraget vil være, at fondene umiddelbart ikke skulle hen-

sætte ligeså meget til senere uddelinger, som ved de nuværende regler.
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5.4.7 Prioriteringsreglen

Fonde har kun fradrag for de uddelinger og hensættelser, som overstiger årets skattefrie indtægter

i den ikke-erhvervsmæssige indkomst, i form af skattefrie udbytte fra datterselskaber og bundfra-

draget på 25.000 kr., jf. Fondsbeskatningsloven § 6.

Det er alene de skattefrie udbytter fra datterselskaber og bundfradraget, der reducerer fradraget for

uddelinger og hensættelser. Skattefri aktieavance på datterselskabs- og koncernselskabsaktier

eller skattefri gaver til de bundne midler reducer ikke fradraget for uddelinger og hensættelser.

Dette kan illustreres ved et eksempel, hvor fonden har skattemæssigt fradrag for uddelinger, bliver

fondens uddelingsfradrag begrænset med bundfradraget, således at fonden kun opnår 200.000 kr.

i fradrag, selvom fonden har uddelt 225.000 kr.

kr.___________

Resultat før skat og uddelinger 225.000

Bundfradrag (25.000)___________

Skattepligtig øvrig nettoindkomst 200.000

Uddelinger (225.000)*

Bundfradrag, prioriteringsregel 25.000___________

(200.000)___________

Heraf fradragsberettiget (200.000)___________

Skattepligtig indkomst 0______________________

Figur 5.7: Illustration af effekten af bundfradrag

* Hvis der er tale om uddelinger til almenvelgørende / almennyttige formål, kan fonden yderligere

fratrække et konsolideringsfradrag på 25 % af årets uddelinger, dvs. 56.250 kr. (25 % af 225.000

kr.). Men da fondens skattepligtige indkomst i det nævnte eksempel allerede er på 0 kr., kan fon-

den i dette tilfælde ikke udnytte konsolideringsfradraget. Ellers ville fondens skattepligtige indkomst

være (56.250) kr.

Det vil derfor likviditetsmæssigt være bedst for fonden, hvis den kun uddelte 180.000 kr., således

at fonden udnytter sit konsolideringsfradrag maksimalt, jf. nedenstående eksempel:
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kr.___________

Resultat før skat og uddelinger 225.000

Bundfradrag (25.000)___________

Skattepligtig øvrig nettoindkomst 200.000

Uddelinger (180.000)

Konsolideringsfradrag 25 % af 180.000 (45.000)

Bundfradrag, prioriteringsregel 25.000___________

(200.000)___________

Heraf fradragsberettiget (200.000)___________

Skattepligtig indkomst 0______________________

Figur 5.8: Illustration af effekten af bundfradrag

I dette tilfælde kan fonden både udnytte konsolideringsfradraget og ”spare” på likviditeten, svaren-

de til 45.000 kr. Formålet med begrænsningen var efter forarbejdningerne til loven at sikre, at der

ikke, ud over konsolideringsfradraget på 25 %, foretages konsolidering af de skattefri indtægter.

Derudover kan de fradragsberettigede dispositioner kun foretages på grundlag af de skattepligtige

indtægter. Reglen gælder dog ikke for andre skattepligtige indtægter, såsom f.eks. skattefri kurs-

gevinster og aktieavancer. Prioritetsreglen resulterer i ganske væsentlige begrænsninger i værdien

af bundfradraget og påvirker betydningen af de skattefri udbytter.

I praksis er reglen med til at understøtte, at fondene foretager uddelinger og derved opfylder deres

formål.

I praksis er prioriteringsreglen årsag til at flere fondsejede koncerner hvert andet år udlodder skat-

tefrie udbytter fra koncernen til fonden og hvert andet år foretaget uddelinger fra fonden. På den

måde reduceres fondens fradrag for uddelinger ikke med de skattefri datterselskabsudbytter. Hvis

fonden i samme år modtager skattefrie udbytter og foretager uddelinger, vil fondens fradrag for

uddelinger blive reduceret med summen af de skattefrie udbytter, f.eks. hvis fonden modtager 1

mio. kr. i skattefrie udbytter og uddelere for 2 mio. kr. vil fonden kun få fradrag for 1 mio. kr. i udde-

linger. Hvis fonden i stedet for modtager udbytter og foretager uddelinger hvert andet år, vil fonden

i uddelingsåret få fradrag for alle sine uddelinger, dvs. i overstående eksemple 2 mio. kr. I det år

hvor fonden ikke foretager uddelinger, vil fonden kunne foretage hensættelser til senere uddelinger

og derved optimere den skattepligtige indkomst.
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5.4.8 Teknisk sambeskatning mellem en moderfond og et datterselskab

Fonde, som er beskattet efter Fondsbeskatningsloven, kan ikke få tilladelse til at blive sambeskat-

tet med datterselskaber eller andre fonde, jf. Selskabsskatteloven § 31, stk. 1, modsætningsvis.

Det vil sige, at som udgangspunkt er fonde ikke omfattet af reglerne om sambeskatning i Sel-

skabsskatteloven § 31, det gælder såvel national som international sambeskatning. Alligevel er der

undtagelser til disse regler, da fonde har mulighed for at deltage i sambeskatning, såfremt et dat-

terselskab er omfattet af reglerne omkring CFC-beskatning reguleret i Selskabsskatteloven § 32,

stk. 1-13 jf. Fondsbeskatningsloven § 12, og dermed tvunget ind i den tvungne sambeskatning.

Moderfonde og datterselskaber kan ligeledes blive sambeskattet, hvis datterselskabet udlodder

direkte til moderfonden og derved udgår at blive skattepligtige af indkomsten, hvis fonden uddeler

et tilsvarende beløb.

Man kan undre sig over, hvorfor fonde ikke er omfattet af den danske tvungne sambeskatning. Der

er ingen steder i litteraturen beskrevet, hvorfor man har valgt ikke at omfatte fonde under sambe-

skatningsreglerne. En af årsagerne kan skyldes, at fonde allerede har opnået andre betydelige

skattefordele.

Problemstillingen omkring at den skattepligtige indkomst for fonde ikke opgøres helt på samme

måde som aktieselskaber, ses dog ikke som værende årsagen til, at fonde ikke kan indgå i sam-

beskatningen med ejede datterselskaber, da den endelige skatteberegning foretages på baggrund

af opgørelsen af den skattepligtige indkomst beregnet med samme skatteprocent for både fonde

og selskaber. Man kan dog fra lovgivers side have haft et ønske om ikke at begrænse incitamentet

for specielt fonde til at foretage almenvelgørende og almennyttige uddelinger. Dette kunne være

en effekt af at inddrage fonden under sambeskatningsreglerne. Såfremt fonde blev inddraget under

sambeskatningsreglerne uden betingelser, ville effekten kunne være, at man ville føre underskud

fra f.eks. datterselskaber op og modregne disse underskud i moderfondens skattepligtige ind-

komst. Dermed ville fonden miste incitamentet til at foretage almenvelgørende eller almennyttige

uddelinger, idet fonden ville anvende underskuddet fra datterselskaber til at mindske skattebetalin-

gen, hvor de i dag må foretage uddelinger for at opnå samme skatteeffekt.

Problemstillingen er særligt relevant i forhold til fonde, da de ofte i fundatsen er forpligtet til at fore-

tage uddelinger til almenvelgørende eller almennyttige formål. Såfremt der indføres sambeskat-

ningsmuligheder for fonde og andre juridiske enheder, ville det stille krav om, at uddelinger ikke
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skulle påvirkes af et eventuelt underskud fra datterselskaber mv. Dette ville kræve, at uddelinger

skulle kunne opgøres objektivt, f.eks. at hele eller en andel af det regnskabsmæssige overskud i

fonden skulle uddeles. Herudover skulle der stilles krav om, at det skulle være fondens skatteplig-

tige resultat efter uddelinger, der skulle kunne indgå i sambeskatningsindkomsten. Dermed ville

man formentlig opnå, at fondes uddelinger ikke blev påvirket af et eventuelt underskud i dattersel-

skaber. Det synes dog at være en fornuftig disposition, såfremt fonde kunne inddrages i sambe-

skatning med danske aktie- og anpartsselskaber.

5.4.9 Kapitalnedsættelse

5.4.9.1 Kapitalnedsættelse i en juridisk enhed omfattet af selskabsloven

En kapitalnedsættelse i juridiske enheder omfattet af selskabsloven, kan ske til de 3 nedenstående

formål jf. Selskabslovens § 188:

1.Dækning af underskud

2.Udbetaling til aktionærerne / anpartshaverne

3.Henlæggelse til en særlig reserve

En kapitalnedsættelse vedr. udbetaling til aktionærerne / anpartshaverne er ikke relevant i forhold

til analyse af konsekvenserne ved en kapitalnedsættelse i en fond i forhold til et aktie- eller an-

partsselskab, da fondes kapital skal være uigenkaldeligt udskilt fra stifterne. Kapitalnedsættelse

vedrørende henlæggelse til en særlig reserve er heller ikke relevant, da fonde er underlagt regler,

som gør at de kan foretage henlæggelser både regnskabsmæssigt og skattemæssigt.

Såvel som selskaber kan have underskud, kan fonde også have underskud før uddelinger, og der-

ved kan den disponible kapital blive opbrugt. Derfor er det relevant at foretage en beskrivelse af

reglerne for kapitalnedsættelse til dækning af underskud.

En gennemførelse af en kapitalnedsættelse til dækning af underskud gennemføres samtidigt med

anmeldelsen. Gennemførelsen er en rent bogholderimæssig postering, og skal derfor ikke afvente

en offentliggørelse af en meddelelse til selskabets kreditorer, da disse ikke bliver stillet ringere ved

denne type af kapitalnedsættelse. En kapitalnedsættelse må ikke overstige selskabets overførte

underskud.

En kapitalnedsættelse til dækning af underskud har som udgangspunkt ikke en skattemæssig kon-

sekvens for selskabet. I tilfælde hvor der sker en kapitalnedsættelse samtidigt med en forhøjelse af
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selskabskapitalen uden fortegningsret for selskabets nuværende selskabsdeltager, vil der dog

kunne opstå underskudsbegrænsning, såfremt majoriteten i selskabet skifter hænder. Dette bety-

der, at underskud fra tidligere indkomstår ikke kan udnyttes fuldt ud.

5.4.9.2 Kapitalnedsættelse i en juridisk enhed omfattet af fondslovene

En kapitalnedsættelse i en ikke-erhvervsdrivende fond vil være en frigivelse fra de bundne midler

til disponible midler. Ifølge Fondsloven § 9 kan en fond kun med fondsmyndighedernes samtykke

frigive midler fra den bundne kapital til den disponible kapital.

En kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond vil være en frigivelse af grundkapital. Grundkapi-

talen skal jf. afsnit 4.4.1 ved stiftelsen være på 300.000 kr. En ændring af grundkapitalens størrel-

se er en ændring af vedtægterne jf. Erhvervsfondsloven §§ 10, stk. 5 og 11.

De bundne midler og grundkapitalen kan opstå op to måder, enten ved fondsstiftelse ved indskud

at skattefrie midler, eller ved modtagelse af arv og gaver i fondens levetid. Ved modtagelse af ga-

ver til den bundne kapital er gaven skattefri jf. afsnit 5.3.4, uanset hvornår fonden modtager gaven.

Hvis fonden derimod modtager gaven til brug for uddelinger, er gaven skattepligtig.

Ved modtagelse af arv skal fonde som udgangspunkt betale 36,25 % i boafgift, men kan blive frita-

get, såfremt fonden har et almenvelgørende eller almennyttigt formål, jf. afsnit 5.3.5

En kapitalnedsættelse efter godkendelse af fondsmyndighederne skal ske ved overførelse fra

bundne midler, som er indskudt skattefrit, til disponible midler som er indskudt af ikke-skattefrie

midler. Herved opstår spørgsmålet om, hvorvidt fondene er skattepligtige af kapitalnedsættelsen.

Skatterådet har i SKM2007.693 truffet afgørelse, om hvorvidt efterfølgende begivenheder medfører

bortfald af oprindelig skattefrihed. Skatterådet afgjorde at fonde er skattepligtige af en ”kapitalned-

sættelse”, da forudsætningen for den oprindelige skattefrihed ikke længere er tilsted. På den bag-

grund er følgende passus optaget i ligningsvejledningen 2011-2.S.H.14.1:

”Uddeling af den bundne kapital med fondsmyndighedens samtykke indebærer, at der uddeles af

gaver, der i sin tid var skattefri, fordi de ikke skulle uddeles. Uddelingen af den bundne kapital

(grundkapitalen) indebærer, at forudsætningen for skattefrihed ikke længere er til stede. Der må

derfor ske beskatning af den del af den bundne kapital, som uddeles… Beskatningen i overnævnte
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situation må ske på uddelingstidspunktet, således at der er parallelitet mellem fradraget for udde-

lingen og beskatning af den frigivne bundne kapital.”

Lovhjemmelen i overstående regel synes ikke at være klar, da de ikke skriver i hvilken paragraf de

henviser til. Ifølge Fondsbeskatningsloven § 3, stk. 1 gælder de samme skatteregel for fonde som

for aktieselskaber mv., med undtagelse af de i § 3, stk. 2-6, og §§ 4-6 angivet undtagelser.

Som beskrevet i afsnit 5.4.9.1 er aktieselskaber mv. skattefritaget af deres kapitalnedsættelse, dog

med undtagelse af visse situationer hvor aktionærerne kan blive skattepligtige. Da selskaber ikke

kan blive skattepligtige, kan dette heller ikke uden positivt lovhjemmel være tilfældet med en fond

omfattet af fondsbeskatningsloven. Fondsbeskatningsloven har regler som beskriver kapitalned-

sættelse, hvorfor der heller ikke er positiv lovhjemmel i Fondsbeskatningsloven.

En kapitalnedsættelse i både en erhvervsdrivende og en ikke-erhvervsdrivende fond medfører ik-

ke, at fonden bliver beriget af det. Ændringen har således ikke en økonomisk værdi for fonden,

hvilket er en betingelse for indkomstbeskatning efter Statsskattelovens § 4.

Overstående problemstillinge kan belyses ved et eksempel. Hvis en ikke-erhvervsdrivende fond

modtager en fast ejendom som gave med en værdi på 10 mio. kr., og gaven tilgår fondens bundne

midler, vil gaven være skattefri jf. Fondsbeskatningsloven § 3, skt. 6. Hvis fonden efterfølgende

sælger ejendommen til eksempelvis 20 mio. kr. med fondsmyndighedernes tilladelse, er fonden

skattepligtig af ejendomsavancen på 10 mio. kr. Dog er hele salgsprovenuet på de 20 mio. kr. rent

fondsretligt bunden kapital, jf. Fondsloven § 9, stk. 1 og kan ikke uddeles eller bruges til at betale

den skattemæssige forpligtigelse som følge af ejendomsavancen. Hvis fonden i efterfølgende år

ønsker at få frigivet bunden kapital, idet den disponible kapital er opbrugt i forbindelse med skatte-

betalingen, vil dette medføre en beskatning af frigivelsen. Det betyder, at der sker en dobbelt be-

skatning af ejendomsavancen.

Både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde kan, som følge af indførelsen af lagerbe-

skatning af kursgevinster, skulle betale skat af urealiserede kursgevinster og derved få udhulet

deres disponible kapital. I denne situation kan fondene blive nødsaget til at søge om kapitalned-

sættelse til dækningen af underskud som følge af indfrielsen af skattegælden. Fondene skal efter

hidtidige regler søge om nedsættelse af beløb svarende til skattegælden samt 25 % af kapitalned-

sættelsen.
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5.4.9.3 Ændring af praksis

I februar 2013 afgav skatterådet et bindesvar, der omhandlede de skattemæssige konsekvenser af

kapitalnedsættelse i en fond, SKM2013.78SR. Det bindende svar vil ændre den hidtidige praksis

som beskrevet ovenfor, og SKAT erkender nu, at der ikke har været lovhjemmel for den hidtidige

praksis.

Det bindende svar omhandler en familiefond, som ønsker at nedsætte grundkapitalen for dækning

af underskud, som følge af underskudsgivende datterselskaber samt nedsættelse til brug for sene-

re uddelinger. Fonden havde i tidligere regnskabsår forhøjet deres grundkapital, som følge af bety-

delige henlæggelser til anvendelse jf. fondens fundats, som var fremkommet ved salg af aktier i

datterselskaber.

Skatterådet begrunder deres indstilling til ændring af praksis med, at der ikke er lovhjemmel i

fondsbeskatningsloven eller andre steder i skattelovgivningen til at fonde skulle beskattes af en

kapitalnedsættelse60. Det vil sige, at de grundlæggende betingelser for beskatningen af fonden

ikke er opfyldt i tilfælde af en nedsættelse af grundkapitalen, herunder anvendelse af frigivne mid-

ler til underskudsdækning og senere uddelinger, idet fonden i sagens natur ikke vil have opnået en

berigelse eller i øvrigt en økonomisk fordel derved, hvilket er grundlæggende betingelse for be-

skatning.

Det bindende svar har betydning for både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde i en

række tilfælde. Først og fremmest hvis en fond foretager en kapitalnedsættelse med henblik på

uddelinger eller dækning af underskud, da fonden ikke længere vil skulle betale skat af kapitalned-

sættelsen. Yderligere har det bindende svar betydning, hvor to eller flere fonde ønsker at fusionere

skattepligtigt, og der i den eller de indskydende fond(e) vil ske en frigivelse af bunden midler, og

derved efter de gamle regler udløse beskatning af frigivelsen, samt hvis en fond lider tab af ikke-

disponible midler, vil dette ikke længere medføre skattepligtigt for fonden.61

De nye regler betyder, at en fond ved en kapitalnedsættelse for at dække underskud, som følge af

skattegæld, som kan være fremkommet ved lagerbeskatning af kursgevinster, kun skal søge om

nedsættelse for dækningen af indfrielsen af skattegæld og ikke yderligere til dækning for betaling

af skatten for kapitalnedsættelsen.

60
SKM2013.78.SR

61
Kapitalnedsættelse i fonde – ny praksis af Niklas Bjerggaard Andersen i SR-skat nr. 1 årgang 2013
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Ved indførelsen af de nye regler bliver fondene sidestillet med beskatningen af aktie- og anparts-

selskaber, som også er beskrevet i Fondsbeskatningsloven § 3, som anfører:

”Den skattepligtig indkomst for de i § 1, nr.1, 2 og 4 nævnte fonde og foreninger, opgøres efter

skattelovgivningens almindelige for indregistrerede aktieselskaber gældende regler med de undta-

gelser, der følger af stk. 2-6 samt § 4-6.”

Ved beskatningen af kapitalnedsættelse er fonden nu blevet sidestillet med anparts- og aktiesel-

skaber, hvilket § 3 foreskriver, at de skal være, såfremt der ikke er nævnt undtagelser i stk. 2-6

samt § 4-6, hvilket ikke har været gældende. Men § 3 er yderst vigtig i forhold til andre områder,

hvor fondene bliver beskattet på en anden måde end aktie- og anpartsselskaber, som f.eks. konso-

lideringsfradrag, hensættelser til senere uddelinger, bundfradrag mv.

Konsekvenser for Fond A

Hidtidig praksis

I en note til regnskabet for Fond A er det oplyst, at fonden har hensættelser til senere uddelinger

på 10,2 mio. kr., og at fondens bestyrelse forventer at foretage uddelinger, således at skatteforplig-

telsen ikke bliver aktuel.

Fondens disponible egenkapital er på 3.916.173 kr. Det vil sige, at fondens skal have tilladelse fra

Civilstyrelsen til at få frigivet midler fra den bundne kapital. Efter forespørgsel hos revisor er det

blevet oplyst, at hensættelsen er opstået ved salg af ejendom, som var en del at fondens formål,

og derfor er salgsprovenuet tillagt den bundne kapital. Fonden har ved salget af ejendommen be-

talt skat af avancen.

For at kunne uddele 10,2 mio. kr. skal fonden have overført ca. 14 mio. kr. fra de bundne midler til

de disponible midler, eftersom fonden skal betale skat af ”kapitalnedsættelsen”, da den bundne

kapital er tilfaldet fonden skattefri.

Skatten af ”kapitalnedsættelsen” vil være på ca. 3,5 mio. kr., og derved vil Fond A skulle betale ca.

0,3 mio. kr. mere i skat for at kunne foretage uddelinger i stedet for at betale skatten fra hensættel-

sen tillagt tillægget, som revisor har beregnet til 3,2 mio. kr. hvilket er oplyst i note i Fond A’s års-

regnskab. Det vil derfor være mere gunstigt for fonden at betale skatten af hensættelsen end at

foretage uddelinger, hvilket er i strid med grundlaget for eksistensen for fonde.
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Ny praksis

Efter skatterådets afgørelse i SKM2013.78.SR vil Fond A ikke blive skattepligtige af en kapitalned-

sættelse til uddelinger for at benytte sine skattemæssige hensættelser til senere uddelinger, og det

kan derfor betale sig for fonden at foretage uddelinger, i stedet for at betale skat af hensættelsen.

Derved kan Fond A efter den nye praksis handle i overensstemmelse med grundlaget for fondens

eksistens, det vil sige, at foretage uddelinger, samtidig med at kapitalgrundlaget ikke forringes

yderligere af en skattebetaling af hensættelsen.

Konsekvenser for Fond B

Hidtidig praksis

Fondens disponible egenkapital er pr. 31.12.2011 nedbragt til 493.546 kr. Fonden skal ifølge den

opgjorte skattepligtige indkomst betale 114.722 kr. i skat ekskl. eventuelle tillæg for indkomståret

2011, hvilket medfører, at den disponible egenkapital vil andrage 378.824 kr.

Med et resultat i niveau med regnskabet for 2011 og 2010 samt en uddelingspolitik som 2011, vil

det medføre at fondens disponible kapital er opbrugt, og fondens skal såfremt indtægterne ikke

forøges søge om frigivelse af bundne midler og betale skat af den del, som ønskes frigivet.

Ny praksis

Efter skatterådets afgørelse i SKM2013.78.SR vil Fond B ikke blive skattepligtig af en kapitalned-

sættelse til uddelinger for at benytte sine skattemæssige hensættelser til senere uddelinger, og

derved vil fonden have flere midler til at foretage uddelinger for.

Konsekvenser for Fond C

Hidtidig praksis

En kapitalfrigivelse i Fond C er ikke aktuel, da den disponible kapital andrager 678.448.261 kr.

Såfremt Fonden på et givet tidspunkt har forbrugt sin disponible kapital, skal fonden betale skat at

det frigivet beløb, i lighed med Fond A og Fond B.

Ny praksis

Efter skatterådets afgørelse i SKM2013.78.SR vil Fond C ikke blive skattepligtige af en kapitalned-

sættelse til uddelinger for at benytte sine skattemæssige hensættelser til senere uddelinger.
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5.4.9.3 Delkonklusion

Som udgangspunkt er fonde ifølge fondsbeskatningsloven skattepligtige efter samme regler som

aktieselskaber, jf. Fondsbeskatningsloven § 3. Aktieselskaber er ikke skattepligtige af kapitalned-

sættelser, men efter hidtidige regler var en fond skattepligtige af en kapitalnedsættelse, hvis de

bundne midler har været skattefri ved indskuddet.

Som følge af skatterådets afgørelse bliver fondene ved kapitalnedsættelse beskattet efter samme

regler som aktie- og anpartsselskaber, hvilket betyder, at fondene er skattefrie af en kapitalned-

sættelse, selvom de indskudte midler var skattefri på indskydelsestidspunktet. Dette bevirker, at de

erhvervsdrivende og de ikke erhvervsdrivende fonde har flere likvide midler til at foretage uddelin-

ger til fondenes formål, i stedet for at skulle betale skat af kapitalnedsættelsen. Derved følger reg-

lerne for fonden den grundlæggende antagelse ved indførelsen af Fondsbeskatningsloven, nemlig

at fondene skulle være skattepligtige efter samme regler som aktie- og anpartsselskaber, dog med

særlige undtagelser, som er beskrevet i Fondsbeskatningsloven § 3.

Fondsbeskatningslovens § 3 har stadig en selvstændig betydning efter afgørelsen i

SKM2013.78SR, da beskatningen af kapitalnedsættelse i fonden nu er blevet sidestillet med an-

parts- og aktieselskaber. Men § 3 er yderst vigtig i forhold til andre områder, hvor fondene bliver

beskattet på en anden måde end aktie- og anpartsselskaber som f.eks. konsolideringsfradrag,

hensættelser til senere uddelinger, bundfradrag mv.
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6. Konklusion

Det er afhandlingens formål at klarlægge, om Fondsbeskatningsloven fungerer ud fra sit oprindeli-

ge formål, samt hvilke særlige praktiske udfordringer fondene har ved opgørelsen af deres skatte-

pligtige indkomst herunder især beskatningen af aktieavancer, hvilke konsekvenser afskaffelsen af

iværksætterskatten har, beskatningen af kapitalnedsættelse, de skattemæssige konsekvenser ved

uddelinger af bundne midler samt den skattemæssige effekt af prioriteringsreglen i forhold til tidli-

gere års hensættelser

Afhandlingen er opdelt i to dele, hvor den første beskriver de generelle fondsretlige forhold, og den

anden del beskriver de generelle skattemæssige forhold, samt belyser og analyser konsekvenser-

ne.

Fondslovene blev indført i 1984 som konsekvens af, at der i løbet af 1960’erne og 1970’erne blev

oprettet mange fonde, idet der var mange fordele ved at oprette fonde i skatte- og afgiftslovgivnin-

gen og næsten ingen offentlig tilsyn med fonde. Derfor blev Lov om fonde og visse foreninger og

Lov om erhvervsdrivende fonde vedtaget i 1984. I 1986 blev Fondsbeskatningsloven gennemført. I

tilknytning til lov om fonde og visse foreninger er bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om an-

bringelse af fondens midler og bestyrelsesvederlag mv. Denne bekendtgørelse er et vigtigt sty-

ringsredskab i forhold til ikke-erhvervsdrivende fonde.

Hensigten med Fondsbeskatningsloven var at ligestille beskatningen af både erhvervsdrivende og

ikke-erhvervsdrivende fonde med beskatningen af anparts- og aktieselskaber dog stadig med sær-

lige regler for at tilgodese hensynet til fondenes anderledes opbygning og virkemåde.

Min belysning og analyse af konsekvenserne af lovene for fonde har vist, at skatterådets afgørelse

i SKM2013.78 SR har haft betydelig praktisk konsekvens for fonde. Før afgørelsen var fonde skat-

tepligtige af kapitalnedsættelse af den bundne kapital, som følge af en tidligere dom. Skattepligten

var i strid med betænkningerne om fondsbeskatningsloven, som var at fondene skulle ligestilles

skattemæssigt med aktie- og anpartsselskaber, dog med særlige fradrag som følge af fondenes

særlige karakter.

Fondene har særregler i forhold til aktie- og anpartsselskaber ved valg af beskatningsprincip af

børsnoterede aktier, aktiebaseret udloddende investeringsbeviser og unoterede porteføljeaktier.

For de 3 nævnte aktieavancer har fondene mulighed for at vælge realisationsprincippet i stedet for

lagerprincippet, såfremt de overholder uddelingskravet.
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Fra indkomståret 2013 er beskatningen af unoteret porteføljeaktier som hovedregel gjort skattefrie.

Denne ophævelse har dog kun praktisk betydning for de erhvervsdrivende fonde, da ikke-

erhvervsdrivende fonde ikke må besidde aktier i unoterede værdipapir.

Konsekvensen af den bortfaldende skattepligten af de unoterede porteføljeaktier er, at fondene

skal uddele mere, såfremt de stadig skal have mulighed for at benytte realisationsprincippet for

beskatning af avancer fra børsnoterede aktier og aktiebaseret udloddende investeringsbeviser.

Fondene har her en likviditetsmæssig fordel i forhold til aktie- og anpartsselskaber, da fonden, så-

fremt de uddeler tilstrækkeligt, kan vente med at blive beskattet ved realisationen af en eventuel

gevinst.

Almennyttige eller delvist almennyttige fonde kan i deres skattepligtige indkomst få fradrag for hen-

sættelser til fremtidige uspecificerede hensættelser, således kan fondenes skattepligtige indkomst

optimeres til 0 kr.

Fondene er underlagt prioriteringsreglen om, at tidligere års hensættelser til senere uddelinger skal

benyttes, før fondene kan få fradrag for nye uddelinger. Ved opgørelsen af den skattepligtige ind-

komst skal fondene, som følge af den obligatoriske prioritering af tidligere års hensættelser i for-

hold til nye uddelinger, benytte tidligere års hensættelser, før de kan få fradrag for eventuelle yder-

ligere uddelinger i året.

Den obligatoriske prioritering af tidligere års foretagne hensættelser i forhold til nye uddelinger har

kun en skattemæssige effekt, såfremt året uddelinger er mindre end tidligere års hensættelser,

men kan udlignes ved at hensætte til senere uddelinger.

Ved afgørelsen i SKM.2008.396LSR blev det klargjort, at ved opgørelsen af den skattepligtige ind-

komst i fondene, skal årets uddelinger fradrages i tidligere års hensættelser, før fondene kan få

fradrag for evt. overskydende uddelinger. Det vil sige, at der gælder en obligatorisk prioritering af

tidligere års foretagne hensættelser i forhold til nye uddelinger. Dommen har afgrænset fondenes

spekulationsmuligheder væsentligt, hvilket betyder, at der stilles større krav til uddelinger og hen-

sættelser.

Fondene har ret til fradrag for hensættelser til konsolidering af fondskapitalen. Konsolideringshen-

sættelsen beregnes som 25 % af årets uddelinger til almennyttige eller almenvelgørende formål.
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Konsolideringsfradraget er en rent skattemæssig postering, og kræver ikke, at fondene regn-

skabsmæssigt foretager hensættelser. Fondene opnår kun fradrag for konsolidering, såfremt den

skattepligtige indkomst er positiv, og derved minimeres den skattemæssige effekt, da underskud-

det, som følge af konsolideringsfradraget, ikke kan fremføres. Dette reducerer fondenes incitament

til at foretage almenvelgørende / almennyttige uddelinger, som overstiger årets skattepligtige ind-

komst.

Princippet bag Fondsbeskatningsloven er, at fonde ikke beskattes i det omfang indtægterne bru-

ges til udmøntning af fondens formål. Dette betyder, at er fonden almennyttig, anses udførelsen af

det almennyttige formål som værende tilstrækkeligt til, at der ikke skal betales skat i fonden. Årsa-

gen til at fonde herudover opnår fradrag for konsolidering af fondskapitalen er, at de ikke har de

samme muligheder for at få tilført ny kapital, som aktieselskaber har, og er med til at konkludere, at

Fondsbeskatningsloven fungerer ud fra sit oprindelige formål.

Fondene har mulighed for at få et bundfradrag på 25.000 kr. i opgørelsen af den øvrige skatteplig-

tige indkomst, såfremt denne er positiv. Bundfradraget kan højst udgøre et beløb svarende til den

skattepligtige indkomst. Det vil sige, at bundfradraget ikke kan henføres som underskud til brug i

efterfølgende år. Bundfradraget har været uændret siden indførelsen af fondsbeskatningsloven, og

er, modsat størstedelen af de skattemæssige beløbsgrænser, ikke blevet pristalsreguleret.

Fonde har kun fradrag for de uddelinger og hensættelser, som overstiger årets skattefrie indtægter

i den ikke-erhvervsmæssige indkomst, i form af skattefrie udbytte fra datterselskaber og bundfra-

draget på 25.000 kr. Det er alene de skattefrie udbytter fra datterselskaber og bundfradraget, der

reducerer fradraget for uddelinger og hensættelser. Skattefri aktieavance på datterselskabs- og

koncernselskabsaktier eller skattefri gaver til de bundne midler reducer ikke fradraget for uddelin-

ger og hensættelser.

I praksis er reglen med til at understøtte, at fondene foretager uddelinger og derved opfylder deres

formål.

I praksis er prioriteringsreglen årsag til, at flere fondsejede koncerner hvert andet år udlodder skat-

tefrie udbytter fra koncernen til fonden og hvert andet år foretager uddelinger fra fonden. På den

måde reduceres fondens fradrag for uddelinger ikke med de skattefri datterselskabsudbytter.
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Fonde, som er beskattet efter Fondsbeskatningsloven, kan ikke få tilladelse til at blive sambeskat-

tet med datterselskaber eller andre fonde Det vil sige, at fonde som udgangspunkt er ikke omfattet

af reglerne om sambeskatning i Selskabsskatteloven § 31, det gælder såvel national som interna-

tional sambeskatning. Alligevel er der undtagelser til disse regler, da fonde har mulighed for at del-

tage i sambeskatning, såfremt et datterselskab er omfattet af reglerne omkring CFC-beskatning

reguleret i Selskabsskatteloven § 32, stk. 1-13 jf. Fondsbeskatningsloven § 12, og dermed tvunget

ind i den tvungne sambeskatning.

Moderfonde og datterselskaber kan ligeledes blive sambeskattet, hvis datterselskabet udlodder

direkte til moderfonden og derved udgår at blive skattepligtige af indkomsten, hvis fonden uddeler

et tilsvarende beløb.

Denne afhandling har belyst, at fondene bliver beskattet efter samme regler som anparts- og aktie-

selskaber, dog med særregler omkring særlige fradrag, som beskrevet i afsnit 5.4, samt de sær-

regler fonde har i forbindelse med modtagelse af arv, det udvidet driftsomkostnings begreb og un-

derskudsfremførelse af fradragsberettiget nettotab efter Kursgevinstloven og Aktieavancebeskat-

ningsloven. Afhandlingen bygger på en tese om, at der er sket en udvikling af andre love og dom-

me, som har indflydelse på beskatningen af fondene, men at Fondsbeskatningsloven ikke har fået

disse ændringer implementeret, og at ændringer ikke opfylder Fondsbeskatningsloven oprindelige

formål.

Indførelsen af ændringerne af beskatningen af aktieavance fra realisationsprincippet til lagerprin-

cippet gav likviditetsmæssige udfordringer for fondene. Dette blev imødegået ved at fondene, så-

fremt de overholder uddelingskravet, kunne benytte realisationsprincippet på unoterede aktier (por-

teføljeaktier), børsnoterede aktier, investeringsbeviser både akkumulerende og udloddende i ind-

komståret 2010. Efterfølgende er der kommet stramninger, som gør, at fondene kun kan benytte

realisationsprincippet på børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, som er udloddende

og aktiebaseret i indkomståret 2013. Ændringen af beskatningsprincippet påvirker fondene likvidi-

tetsmæssigt, da de skal betale skat af en urealiseret kursgevinst, og vil derfor påvirke fondenes

mulighed for at foretage uddelinger, hvorved disse regler kan have en negativ effekt på fondenes

opfyldelse af deres formål, og derved også Fondsbeskatningslovens oprindelige formål.

Indførelsen af skattefrihed for unoterede aktier hvor fondenes ejerandel er over 10 %, det vil sige

datterselskabsaktier, påvirker fondens skattepligtige indkomst i forbindelse med beregningen af

fradraget for uddelinger, da skattefri indtægter skal benyttes først, før fondene får fradrag for yder-

ligere uddelinger, samt påvirker muligheden for realisationsbeskatningen af børsnoterede aktier og
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investeringsforeningsbeviser, som er udloddende og aktiebaseret, da uddelingskravet skal opfyl-

des. Denne fritagelse kan have en negativ effekt på opfyldelsen af fondenes formål, da de må be-

nytte lagerprincippet til beskatning af børsnoterede aktier og investeringsforeningsbeviser, som er

udloddende og aktiebaserede, og derfor enten skal betale skat eller hensætte til senere uddelin-

ger, som de evt. ikke kan benytte grundet store skattefri indtægter fra udbytter fra datterselskaber

eller kursgevinster på datterselskabsaktier. Dette opfylder heller ikke Fondsbeskatningslovens op-

rindelige formål.

Det kan derfor på baggrund af dette sanity check på fondsbeskatningen anno 2013 konkluderes, at

der er forhold i Fondsbeskatningsloven, som opfylder lovens oprindelige formål f.eks. bundfradrag,

fradrag for uddelinger, fradrag for konsolidering, skattefrihed ved kapitalnedsættelse mv. og forhold

som ikke opfylder lovens oprindelige formål som lagerbeskatningen af aktieavancer og skattefrihe-

den af aktieavance på datterselskabsaktier.
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7. Perspektivering

Fondslovene blev vedtaget for snart 25 år siden, og trænger, ifølge Lennart Lynge Andersen og

Søren Friis i bladet Fonde nr. 2/2004 udgivet af forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter, til

et serviceeftersyn. Denne udtalelse er ligeledes beskrevet i bladet nr. 3/2007 af Lennart Lynge

Andersen. Hensigten med gennemførelsen af fondslovene var at bringe orden og skabe et vist

overblik. I 1991 vedtog Folketinget en såkaldt afbureaukratisering og fik afskaffet nogle af de ældre

dele i Fondsreformen af 1984. Denne vedtagelse gjorde, at Fondsregistret blev nedlagt, hvilket har

bevirket, at der fra dengang og til nu ikke har været noget overblik over, hvor mange fonde der

findes i Danmark, hvor store formuer fondene besidder, og hvor meget af disse der går til fondenes

formål.

Alle selskaber skal offentliggøre deres årsrapport, så offentligheden har en indsigt i selskabernes

virke, men dette er ikke gældende for ikke-erhvervsdrivende fonde. Men vi lever i en verden, hvor

viden og information er en bærende kraft, hvorfor det virker besynderligt, at ikke-erhvervsdrivende

fonde ikke skal offentliggøre deres regnskaber. Kan nogen fonde have en grund til at sige, at de er

ikke-erhvervsdrivende og håbe på, at Civilstyrelsen godtager det ved registrering og derved undgå

at offentliggøre deres regnskaber? Modtager samfundet i vid forstand de midler (uddelinger), som

var grundlaget for fondslovene? Disse spørgsmål er der ikke nogle endegyldige svar på, idet der

ikke har været nedsat et udvalg siden gennemførelsen af fondslovene, som kunne belyse disse

forhold.

I 2005 tog nogle forskellige fonde initiativ til at formulere en række principper for god fondsskik. Da

grundlaget for formuleringen er at imødekomme ønsket om gennemsigtighed – og samtidig sikre

fondenes fortsatte bidrag til samfundsudviklingen – er det afgørende, at fondene fastholder deres

legitimitet, uafhængighed og integritet62. Principperne er følgende:

 Åbenhed, kommunikation og information

 Faglighed, kompetence og professionalisme

 Samarbejde med ansøgere, bevillingsmodtager og andre interessenter

 Evaluering af uddelingsvirksomhed

 Regnskab

 Bestyrelsen

 Administration – daglige ledelse

62 http://www.danskefonde.info/Baggrund/Pages/default.aspx
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Hvert af de 7 principper beskriver et overordnet princip for god fondsskik. Sammen sætter de

rammen for god praksis, som de medvirkende fonde vil arbejde hen imod. Det er frivilligt om en

fond ønsker at tilslutte sig dette samarbejde.

Vedrørende regnskab skriver udvalget, at fonden bør udarbejde et lettilgængeligt og gennemskue-

ligt regnskab i overensstemmelse med gældende lovgivning. Men de skriver ikke noget om, at

regnskaberne bør offentliggøres, og derved skabe åbenhed om fondens forhold. Selve principper-

ne er gode nok, men for at skabe åbenhed, som udvalget beskriver i pkt. 1, bør regnskaberne efter

min vurdering offentliggøres. Alternativt bør der foretages mere offentligt tilsyn med de ikke-

erhvervsdrivende fonde.

I dag foretager Civilstyrelsen stikprøvevis kontrol af regnskaber for de ikke-erhvervsdrivende fon-

de, men hvor mange regnskaber denne stikprøve omfatter, har ikke været muligt at få oplyst, samt

hvilke konsekvenser denne gennemgang har for de udvalgte fonde. Civilstyrelsen vil, efter min

vurdering, kun kunne gå ind og tage stilling til, om regnskabet lever op til god regnskabsskik.

Men vurderingen af om fonden er erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende sker ved registre-

ringen af fonden. Men denne registrering sker først 3 måneder efter oprettelsen til Civilstyrelsen

ved indsendelse af endelige vedtægter, fortegnelse over bestyrelsen, valgte revisor og oplysninger

om stifterne. Der er ingen formkrav til anmeldelse, og derved kan det efter min vurdering være

svært at identificere, om fonden er erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende. For at forhindre

et ønske hos nogen ikke-erhvervsdrivende fonde, om at være væk fra det offentlige søgelys, bør

alle fondes regnskaber derfor, efter min vurdering, offentliggøres.

I marts 2012 nedsatte den daværende Erhvervs- og Vækstminister et udvalg, der fik til opgave at

se på den gældende lovgivning for de erhvervsdrivende fonde med henblik på modernisering her-

af. I december 2012 kom udvalget med sin vurdering af tiltag til modernisering af Erhvervsfondslo-

ven. Udvalget foreslog f.eks., at det skulle præciseres, at en fond skulle have en selvstændig le-

delse, at fondene årligt skulle redegøre for deres uddelingspolitik og fondsmyndighedernes tilsyn

med fondene styrkes.

Formålet med udvalget var at belyse og vurdere:

i) om den nuværende lovgivning giver tilstrækkelige fremtidssikrede rammer for, at fondsmodellen

er attraktiv og fortsat kan bidrage til vækst og
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erhvervsudvikling,

ii) hvilke konsekvenser moderniseringen af selskabslovgivningen bør have for de erhvervsdrivende

fonde,

iii) behovet for styrkelse af reglerne vedrørende gennemsigtighed, uafhængighed, ledelse og sam-

fundsansvar og

iv) behovet for at styrke det offentlige tilsyn med erhvervsdrivende fonde63.

Denne afhandling omhandler en vurdering og belysning af, om lovgivningen for beskatningen af

fondene er tidsvarende, og det er da bemærkelsesværdigt, at beskatningen af fondene ikke var et

emne for udvalget, samt at udvalget kun skulle kigge på lovgivningen for de Erhvervsdrivende fon-

de. Grundlaget for at udvalget kun omhandlede de erhvervsdrivende fonde skyldes efter min vur-

dering, at disse ejer en række af de største danske virksomheder og derfor en stor faktor for aktivi-

teter i Danmark.

7.1 Økonomiske konsekvenser af finanskrisen

Den økonomiske krise på verdens finansielle markeder præger fondene betydelig, da fondenes

levegrundlag er indtægter i form af renteindtægter fra obligationer, udbytte fra aktie samt realiseret

kursgevinster ved salg af værdipapir.

Når de finansielle markeder går ned, dvs. der sker fald på aktiemarkederne og renten på obligatio-

ner falder, får fondene færre indtægter, som de kan bruge på uddelinger til deres formål.

Når fonden ikke modtager så mange indtægter, har jeg fra mit arbejde erfaret, at der en tendens til,

at fondsbestyrelserne holder igen med uddelingerne.

Manglende uddelinger kan få skattemæssige konsekvenser for fonden, da beskatningen af avan-

cer fra børsnoterede aktier, aktiebaseret udloddende investeringsforeningsbeviser samt unoterede

portefølje aktier (til og med indkomståret 2012) kan beskattes efter realisationsprincippet, såfremt

fonden overholder uddelingskravet. Det vil sige, at fonden skal uddele hele eller mere end dens

skattepligtige indkomst tillagt bundfradraget og evt. skattefrie indtægter. Såfremt fonden ikke over-

holder uddelingskravet, overgår beskatningen til lagerprincippet, hvilket har likviditetsmæssige

63http://www.kromannreumert.com/da-

DK/Publikationer/Nyhedsbreve/Selskabsretogerhvervsret/Documents/PDF_Selskabs%20og%20erhvervsret_Erhvervsdr

ivende%20fonde_19%20december%202012.pdf
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konsekvenser for fonden, såfremt der sker kursstigninger, da der skal indeholdes 25 % skat af evt.

urealiserede kursstigninger.

Ved beskatning efter lagerprincippet kan fondenes disponible kapital udhules af skattebetalinger

på urealiseret kursstigninger. Fondene kan dog søge om kapitalnedsættelse, som er beskrevet i

afsnit 5.4.9, men det kræver Civilsstyrelsen godkendelse. Lagerbeskatningen er derfor ikke likvidi-

tetsmæssigt hensigtsmæssigt for fondene.

En anden konsekvens af faldende indtægter og derved færre uddelinger er, hvis fondene har store

skattemæssige hensættelser til senere uddelinger, som skal benyttes. Såfremt fondene ikke får

benyttet hensættelserne, vil der ske efter efterbeskatning, jf. afsnit 5.4.5. Betalingen af skatten skal

tages af de faldende indtægter og fondens disponible midler.

Indførelsen af lagerbeskatningen har derfor store likviditetsmæssige konsekvenser for fondene,

hvis der løbende ikke foretages foranstaltninger til at håndtere konsekvenserne af finanskrisens

påvirkning på fondens faldende indtjening.
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Bilag 1 – Resultatopgørelse og balance for Fond A

Nedenstående er opstillet fondens resultatopgørelse og balance for 2011 og 2010. 2011-tallene er

i hele kroner, mens tallene for 2010 er i tusinde kroner.

2011 2010
kr. t.kr.___________ _______

Renteindtægter bank 55.260 155

Renteindtægter obligationer 1.468.300 1.158

Kursregulering værdipapirer 629.833 438___________ _______

Indtægter 2.153.393 1.751___________ _______

Administration (37.650) (24)

Hjemmeside (199) (6)

Gebyrer (5.500) (5)

Ejendomsomkostninger 0 0

Bestyrelseshonorar (125.000) (100)

Revision og regnskabsmæssig assistance (28.125) (24)___________ _______

Omkostninger (196.474) (159)___________ _______

Resultat før skat 1.956.919 1.592

Skat af årets resultat 0 0___________ _______

Årets resultat 1.956.919 1.592___________ __________________ _______

Resultatdisponering

Årets resultat 1.956.919 1.592

Overførsel af disponible midler fra tidligere år 4.088.952 2.936___________ _______

I alt til disposition 6.045.871 4.528___________ _______

Kursreguleringer henlagt til den bundne kapital 629.698 439

Årets uddelinger 1.500.000 0

Overført til disponibel egenkapital 3.916.173 4.089___________ _______

Disponeringer 6.045.871 4.528___________ _______
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2011 2010
kr. t.kr.___________ _______

Obligationer 31.098.107 33.252

Likvide beholdninger 3.904.054 1.041

Mellemregning med disponible aktiver (175.596) (96)___________ _______

Bundne aktiver 34.826.565 34.197___________ _______

Likvide beholdninger 3.570.699 3.759

Mellemregning med bundne aktiver 175.596 96

Tilgodehavende rente, obligationer 376.128 376___________ _______

Disponible aktiver 4.122.423 4.231___________ _______

Aktiver 38.948.988 38.428___________ __________________ _______

Bunden egenkapital 34.826.565 34.197

Disponibel egenkapital 3.916.173 4.089___________ _______

Egenkapital 38.742.738 38.286___________ _______

Anden gæld 206.250 142___________ _______

Kortfristede gældsforpligtelser 206.250 142___________ _______

Gældsforpligtelser 206.250 142___________ _______

Passiver 38.948.988 38.428___________ __________________ _______
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Bilag 2 – Resultatopgørelse og balance for Fond B

Nedenstående er fondens resultatopgørelse og balance for 2011 og 2010. 2011-tallene er i hele

kroner, mens tallene for 2010 er i tusinde kroner.

2011 2010
kr. t.kr.___________ _______

Renteindtægter obligationer 707.555 761

Aktieudbytter 78.836 27

Øvrige indtægter 67 0___________ _______

Indtægter 786.458 788___________ _______

Fællesomkostninger 40.072 40

El og telefon 814 4

Forsikringer 2.285 0

Vedligeholdelse 905 0___________ _______

Omkostninger, ejerlejlighed 44.076 44___________ _______

Bestyrelseshonorar 35.000 50

Bogføring og revision 71.250 71

Bankomkostninger 5.513 13

Kontorhold, mødeomkostninger, rejser mv. 60.082 57

Begravelsesomkostninger 385 0___________ _______

Administrationsomkostninger 172.230 191___________ _______

Omkostninger i alt 216.306 235___________ _______

Resultat før skat og uddelinger 570.152 553

Regulering skat tidligere år (5.353) 10

Skat (114.722) (106)___________ _______

Resultat før uddeling 450.077 457___________ __________________ _______

Beløbet er anvendt således:

Uddelinger af legater 882.450 478

Overført til disponibel kapital (432.373) (21)___________ _______

450.077 457___________ _______



Sanity check på fondsbeskatning anno 2013.

80

2011 2010
kr. t.kr.___________ _______

Ejerlejlighed 2.600.000 2.600

Aktier og investeringsbeviser, kursværdi 31.12.2011 1.730.004 1.961

Danske obligationer, kursværdi 31.12.2011 15.502.330 15.100

Likvid beholdning 96 0

Mellemregning disponible aktiver (507.678) (508)___________ _______

Bundne aktiver 19.324.752 19.153___________ _______

Forudbetalinger 2.354 2

Periodiserede renter 179.034 180

Danske obligationer kursværdi 31.12.2011 278 0

Likvid beholdning 520.573 473

Tilgodehavende udbytteskat 6.480 0

Mellemregning bundne aktiver 507.678 508___________ _______

Disponible aktiver 1.216.397 1.163___________ _______

Aktiver 20.541.149 20.316___________ __________________ _______

Saldo 01.01. 19.153.617 19.327

Kursregulering af danske obligationer 404.588 49

Kursregulering af aktier (233.453) 227

Regulering af ejerlejlighed til ejendomsværdi 0 (450)___________ _______

Bunden kapital 19.324.752 19.153___________ _______

Saldo 01.01. 925.919 947

Årets resultat (432.373) (21)___________ _______

Disponibel kapital 493.546 926___________ _______

Egenkapital 19.818.298 20.079___________ _______

Skyldige omkostninger 206.050 131

Skyldige legater 402.079 0

Skyldig skat 114.722 106___________ _______

Gældsforpligtelser 722.851 237___________ _______

Passiver 20.541.149 20.316___________ __________________ _______
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Bilag 3 – Resultatopgørelse og balance for Fond C

Nedenstående er fondens resultatopgørelse og balance for 2011 og 2010. 2011-tallene er i hele

kroner, mens tallene for 2010 er i tusinde kroner.

2011 2010
t.kr. t.kr.___________ _______

Lejeindtægter 446 450

Driftsomkostninger (383) (399)

Resultat efter skat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder 1.676 1.637____________ ________

Resultat af erhvervsmæssig aktivitet 1.739 1.688____________ ________

Administrationsomkostninger (2.311) (2.338)

Finansielle indtægter 63.515 83.413

Finansielle omkostninger (8.369) (522)____________ ________

Resultat af ikke-erhvervsmæssig aktivitet 52.835 80.553____________ ________

Årets resultat 52.835 82.241____________ ____________________ ________

Forslag til resultatdisponering

Årets uddelinger 66.177

Overført til dispositionsfond (14.010)

Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele 668____________

52.835____________
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2011 2010
t.kr. t.kr.___________ _______

Grunde og bygninger 12.512 13.212

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 12.212 10.575____________ ________

Anlægsaktiver 24.724 23.787____________ ________

Andre tilgodehavender 5 0

Likvide beholdninger 327 127____________ ________

Omsætningsaktiver 25.056 127____________ ________

Aktiver vedrørende erhvervsmæssig aktivitet 115.088 23.914____________ ________

Aktiebaseret værdipapirbeholdning, noterede 374.672 492.686

Obligationsbaseret værdipapirbeholdning, noterede 125.331 123.961

Investeringer i unoterede værdipapirer 374.419 308.358

Periodiserede renteindtægter 5.169 4.467

Likvide beholdninger 13.382 68.621____________ ________

Aktiver vedrørende ikke-erhvervsmæssig aktivitet 892.973 998.093____________ ________

Grunde og bygninger 23.600 23.600____________ ________

Materielle anlægsaktiver 23.600 23.600____________ ________

Andre tilgodehavender 673 156

Likvide beholdninger 461 408____________ ________

Omsætningsaktiver 1.134 564____________ ________

Aktiver vedrørende fundatsmæssig aktivitet 24.734 24.164____________ ________

Aktiver 1.032.795 1.046.171____________ ____________________ ________
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2011 2010
t.kr. t.kr.___________ _______

Grundkapital 102.118 102.118

Reservefond 48.094 48.094

Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele 53.004 52.336

Opskrivningshenlæggelse 1.169 1.169

Disponibel kapital 823.804 837.814____________ ________

Egenkapital 1.028.189 1.041.531____________ ________

Leverandørgæld 13 12

Anden gæld 400 362____________ ________

Gældsforpligtelser vedrørende erhvervsmæssig aktivitet 413 374____________ ________

Anden gæld 12 22____________ ________

Gældsforpligtelser vedrørende ikke-erhvervsmæssig aktivitet 12 22____________ ________

Anden gæld 976 950

Leverandørgæld 1.792 1.514

Skyldige legater 1.413 1.780____________ ________

Gældsforpligtelser vedrørende fundatsmæssig aktivitet 4.181 4.244____________ ________

Gældsforpligtelser 4.606 4.640____________ ________

Passiver 1.032.795 1.046.171____________ ____________________ ________


