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GAVER I HENHOLD TIL LIGNINGSLOVENS § 8 A
Dansk Svæveflyver Union (DSvU) er godkendt som gavemodtager i henhold til Ligningslovens § 8 A, hvilket betyder, at gaver ydet til Unionen indenfor visse grænser er skattemæssigt fradragsberettiget for gaveyderen.
SKATTEMÆSSIGE FORHOLD
Nedenstående beløb er gældende for indkomståret 2021
Til og med 2011 kunne fradrag kan kun ske, når der i løbet af indkomståret var ydet gaver til en eller flere
foreninger og lignende, der er godkendt på linje med DSvU, med et samlet beløb på mindst kr. 500,00.
Samme sats var samtidig det ikke fradragsberettigede bundbeløb.

Dog skal gavebeløb været på mindst 200 kr. for at tælle med i antallet af gaver, hvor DSvU er afhængig af at der gives mindst 100 gaver fra enkeltpersoner for at vedblive med at være omfattet af
ordningen.

Disse bundgrænser er ophævet fra 1. januar 2012. Det kan fortsat maksimalt opnås fradrag for beløb
fastsat i efter Personskattelovens § 20 – i 2021 er beløbet 17.000 kr.
Gældende satser kan findes på Skatteministeriets hjemmeside:

www.skm.dk
under fanen ”Skattetal” -> ”satser og beløbsgrænser” – hvor bl.a. satser i henhold til Ligningsloven kan
findes.
Eksempler:

1)

2)

Indbetalt gave til DSvU ……………………………
Bundfradrag …………………………………………..

kr.
kr.

2021
17.000,00
0,00

Fradrag på selvangivelsen ………………………

kr.

17.000,00

Indbetalt gave til DSvU ……………………………
Bundfradrag …………………………………………..

kr.
kr.

3.000,00
0,00

Fradrag på selvangivelsen ………………………

kr.

3.000,00

Alle skattepligtige kan opnå fradrag. Det indbetalte beløb vil blive indberettet til skattemyndighederne af
gavemodtageren (DSvU) og derved automatisk blive medtaget på selvangivelsen. Man skal således ikke
selv indberette noget.
FORHOLD: GAVEYDER / DANSK SVÆVEFLYVER UNION
Ved indbetaling bedes særlig blanket anvendt, se blanket nr. SV 202/10 (Indbetaling af gave), (kan også
rekvireres hos DSvU eller downloades fra unionens webside: DSvU-> 1100 Blanketter etc. -> Dokumenter og blanketter i UHB.
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På blanketten har gaveyderen mulighed for at foreslå en anvendelse af gaven. DSvU vil ikke være forpligtet til at anvende gaven efter yderens forslag, men vil dog så vidt muligt efterkomme sådanne forslag,
hvis de har karakter af hjælp til Unionen eller enkeltklubber, f.eks. til investering i materiel eller fast ejendom.
For at DSvU kan videregive en gave til en klub, er det imidlertid en yderligere forudsætning, at klubben
forpligter sig til at indsende regnskab og en særlig erklæring til DSvU. Se herom under næste afsnit.
BEMÆRK:

Gavebeløb skal være indgået på unionskontoret eller registreret som indbetalt på DSvU's
bankkonto: 2210 – 5980 100 709
normalt senest den 15. december. Bemærk at der normalt går 1 – 2 bankdage fra afsendelse af en indbetaling, til den er fremme på modtagers
konto. Senere indbetalinger bliver overført som gaveindbetaling vedrørende
det følgende år.

FORHOLD: DANSK SVÆVEFLYVER UNION / KLUBBER
Unionen vil som nævnt ovenfor i videst muligt omfang videregive modtagne gaver til en klub, såfremt
dette angives af gaveyderen. En forudsætning herfor er imidlertid følgende:
1) Gaveyderen skal have angivet et bestemt investeringsformål.
2) Klubben skal anvende gaven iht. giverens ønske.
3) Klubben skal til DSvU indsende sit årsregnskab, hvoraf det skal fremgå, at beløbet er anvendt
som ønsket.
4) Klubben skal afgive en erklæring til DSvU. Erklæringen udsendes fra DSvU.
Opmærksomheden henledes på, at SKAT udtrykkeligt i sin tilladelse til DSvU har anført, at gavebeløb ikke må anvendes til betaling af kontingenter, indskud og lignende.
Fra 2016 er DSvU’s gebyrer for administration og overførsler ophævet.
DANSK SVÆVEFLYVER UNION SOM ARVEBERETTIGET FRITAGET FOR ARVEAFGIFT
DSvU’s godkendelse til at kunne modtage gaver jfr. Ligningslovens § 8 A medfører, at unionen også er
berettiget til at modtage en evt. arv uden at skulle svare afgift.
Der har været nogle eksempler på, at svæveflyvere i deres testamente har tilgodeset den svæveflyveklub, som de har været medlem af. En svæveflyveklub skal imidlertid betale afgift af en sådan arv, hvilket
ikke var i arveladerens ånd.
Svæveflyvere, der på denne måde ønsker at tilgodese deres svæveflyveklub, kan derfor indsætte Dansk
Svæveflyver Union som modtager af arven med ønsket om, at arven anvendes til et bestemt formål i en
navngiven svæveflyveklub – på samme måde som de fradragsberettigede gaver.
Det er DSvU’s erklærede politik at følge et sådant ønske, hvis unionen indsættes som modtager af en
arv.
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