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Godkendelse efter ligningslovens § 8 A
Skattestyrelsen godkender Growing Trees Network Foundation S/I efter ligningslovens § 8 A fra 1. januar 2019 og indtil videre.
I kan læse vores begrundelse i sagsfremstillingen nedenfor.
Hvis I har spørgsmål
Har I spørgsmål til godkendelsen er I velkomne til at kontakte mig.

Sagsfremstilling
De faktiske forhold
I har indsendt ansøgning om godkendelse efter ligningslovens § 8 A, der er vedlagt
vedtægt, seneste årsregnskab og liste over gavegivere i 2019, der har givet en gave
på mindst 200 kr.
Det fremgår af vedtægten, at det overordnede formål er rejsning af nye folkeskove
på kommunal, statslig eller kirke jord i Danmark og udlandet til sikring af grundvandsressourcer, klimasikring og CO2 reduktion.
Retsregler og praksis
Godkendelse efter ligningslovens § 8 A af almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. forudsætter, at de grundlæggende betingelser i bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018 om godkendelse mv. efter
ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 af almenvelgørende og almennyttige foreninger,
fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund mv. her i landet eller i et andet
EU/EØS-land, alle er opfyldt:
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For selvejende institutioner er det de grundlæggende betingelserne i §§ 1, og 3, der
skal være opfyldt.
Af bekendtgørelsens § 1 fremgår følgende:
1) Midlerne anvendes til fordel for en kreds af personer, der ikke geografisk eller på anden måde er begrænset til et befolkningsunderlag på under 35.000.
2) Antallet af gavegivere i EU/EØS årligt overstiger 100.
3) Den enkelte gavegiver skal i løbet af året samlet have ydet en gave på
mindst 200 kr. til den pågældende almenvelgørende og almennyttige forening, fond, stiftelse eller institution.
4) Der skal ved afgivelse af erklæring oplyses om, hvorvidt der i det forudgående kalenderår fra samme udenlandske donator er modtaget en eller flere
donationer, der sammenlagt overstiger 20.000 kr.
5) Den årlige bruttoindtægt eller formuen (egenkapitalen) overstiger 150.000
kr.
Af bekendtgørelsens § 3 fremgår følgende:
For fonde, andre institutioner, stiftelser mv. kræves – udover, at betingelserne i § 1
er opfyldt - at fonden mv. enten er omfattet af lov om fonde og visse foreninger eller lov om erhvervsdrivende fonde eller ledes af et styrelsesorgan, hvor mindst ét
medlem er uafhængigt og uvildigt i forhold til stifterne.
Er betingelserne i §§ 1 og 3 opfyldt, kan godkendelse efter ligningslovens § 8 A
ske, hvis følgende krav er opfyldt og fremgår af vedtægter, fundats eller lignende jf.
§6
1) Foreningens mv. formål er almenvelgørende, dvs. at midlerne alene kan
anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk
trang eller har vanskelige økonomiske forhold eller til et formål, som ud fra
en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som
nyttigt og som kommer en vis større kreds til gode.
2) Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden
forening mv. eller religiøse samfund mv., som er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har et almenvelgørende eller på anden
måde almennyttigt formål.
3) Foreningen mv. er hjemmehørende her i landet eller i et andet EU/EØSland, hvorved forstås, at hovedparten af styrelsesorganerne og hovedkontoret skal have sæde her i landet eller i et andet EU/EØS-land.
I Den juridiske vejledning afsnit C.A.4.3.5.8, er det anført, at et formål er almennyttigt, når det kan anses for nyttigt ud fra en almindeligt fremherskende opfattelse i
befolkningen, og kommer en vis videre kreds til gode. Blandt sådanne almennyttige
formål kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige,
videnskabelige - herunder forskningsmæssige og sygdomsbekæmpende -, humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller nationale formål. Også idrætsforeninger
og dyreværnsorganisationer kan anses for almennyttige. Som eksempel på foreninger, der er godkendt som almennyttige, kan nævnes Dansk Røde Kors og Dansk
Flygtningehjælp. Derimod kan organisationer, der varetager politiske, økonomiske
eller erhvervsmæssige interesser, ikke anses for almennyttige.
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Bemærkninger og begrundelse
Skattestyrelsen har på grundlag af ansøgning, vedtægt, regnskab og liste over gavegivere i 2019 godkendt Growing Trees Network Foundation S/I efter ligningslovens
§ 8 A fra 1. januar 2019 efter reglerne for velgørende foreninger mv., idet vi anser,
at alle betingelserne er opfyldt.
Ved afgørelsen har vi vurderet, at den årlige bruttoindtægt fremadrettet vil overstige
150.000 kr.
Vi forudsætter, at de modtagne gaver efter ligningslovens § 8 A anvendes i overensstemmelse med formålet.
Vejledning
Indberetning af gavebeløb
Fradrag for gaver er betinget af, at der sker indberetning af indbetalingerne til Skatteforvaltningen efter skatteindberetningslovens § 26. Vi kan oplyse, at vi retter henvendelse til erhvervsregisteret og anmoder dem om, at oprette pligtkode til indberetningen.
I kan læse mere om hvordan I indberetter på www.skat.dk/ekapital.
Der skal indberettes første gang senest den 20. januar 2020 for kalenderåret 2019.
Gaveskema
For at opretholde godkendelsen skal der hvert år indberettes et gaveskema med oplysninger til Skattestyrelsen, jf. bekendtgørelsen § 8, stk. 2. For kalenderåret 2019
skal gaveskemaet indsendes senest den 31. maj 2020.
Gaveskemaet findes på skat.dk  blanketter 03 Skat; indberetninger  blanketter
03.012
Liste over godkendte foreninger
Growing Trees Network Foundation S/I vil blive optaget med godkendelse efter ligningslovens § 8 A på den årlige liste over godkendte foreninger, fonde, trossamfund
mv. efter ligningslovens § 8 A, § 12, stk. 3 og efter boafgiftslovens § 3, stk. 2 mv.,
som offentliggøres medio januar hvert år i Den juridiske vejledning.
Momskompensation
Vi kan oplyse, at der er mulighed for at søge kompensation for moms, og at ansøgningen for kalenderåret 2019 skal sendes til skattestyrelsen senest den 1. juli 2020.
Vejledning om momskompensation findes på skat.dk  Jura  Vejledninger og
Systemvejledninger  Vejledninger til virksomheder  Kompensation for moms
til velgørende foreninger.
Regnskaber
Der skal ikke indsendes årsrapport medmindre vi fremsender anmodning herom jf.
§ 8, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1656 af 19. december 2018.
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Sker der ændringer
Sker der ændringer i vedtægter/fundats, navne- eller adresseændring, fusion/opløsning skal skattestyrelsen skriftligt underrettes herom snarest muligt.
Tilbagekaldelse af godkendelse
Er betingelserne ikke længere opfyldt, kan godkendelsen tilbagekaldes. Tilbagekaldelsen vil som udgangspunkt ske med virkning for det efterfølgende kvartal.
Boafgiftsfritagelse
Godkendelse betyder, at skifteretten /bobestyrer kan meddele boafgiftsfritagelse efter boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra g.
Love og regler
I kan finde de love og regler, vi henviser til, på skat.dk/love.
Den juridiske vejledning findes på skat.dk under jura.

Venlig hilsen

Maja Speed Petterson
Fuldmægtig
Direkte telefon 72 37 01 44
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