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Velgørende foreninger mv. og religiøse samfund mv. 
godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bilag 2: Vejledning vedrørende løbende ydelser  
 
 
Her kan I få vejledning i, hvordan I opretter forpligtelseserklæringer og administre-
rer løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 3.  
 
Vigtige datoer 
20. januar I skal inden denne dato indberette det samlede gavebeløb, som I har 

modtaget i løbende ydelser fra hver bidragsyder for det foregående år. 
Det indberetter I på skat.dk/indberet-gavebidrag. 
 

31. maj 
 

I skal inden denne dato sende os gaveskema med oplysninger om ga-
vebeløb, antallet af gavegivere mv. for det foregående år. Tallene, 
som I oplyser i gaveskemaet, skal kunne bekræftes i regnskabet eller 
regnskabets noter.  

 
 

 

I kan finde gaveskemaet her:  
Foreninger, fonde mv. skal indsende gaveskema via blanket 03.012.  
Religiøse samfund mv. skal indsende gaveskema via blanket 03.013. 
 
I kan også finde gaveskemaet på skat.dk under blanketter  blanketter 03 Skat; 
indberetninger  Vælg blanket 03.012 ”Gaveskema for velgørende organisatio-
ner – Oplysninger om gavebeløb osv.”. Eller 03.013 Gaveskema for religiøse sam-
fund med videre - Oplysninger om gavebeløb osv.  Log på og udfyld blanketten.  
 

SP 06 - Fonde og foreninger 
 
Lauritzens Plads 1 
9000 Aalborg 
 
Telefon 72 22 18 18 
Skat.dk 
 

 [Brevdato] 
  
 



 
 

Skattestyrelsen er en del af Skatteforvaltningen   Side 2 / 3 

 

Hvad er en løbende ydelse? 
Løbende ydelser efter ligningslovens § 12, stk. 1-3 er ydelser, der betales, når der er 
oprettet en forpligtigelseserklæring eller gavebrev mellem bidragsyderen og fx et 
religiøst samfund. Og hvor bidragsyder frivilligt og uden krav om modydelser har 
forpligtet sig til at betale et bestemt beløb årligt eller en procentdel af sin indkomst i 
minimum ti år, eller så længe vedkommende lever.  
 
En løbende ydelse kan ikke være: 

• Uddelinger og legater 
• Indsamlingsgaver, dvs. anonyme gaver 
• Sponsorgaver 
• Medlemskontingent 
• Medlemsindskud 
• Tilskud (Tips og Lotto) 
• Arv. 

 
 
Krav til en forpligtelseserklæring  

• Skal oprettes skriftligt af parterne 
• Forpligtelsen kan være et bestemt eller et ubestemt beløb 

o Et ubestemt beløb er fx en procentandel af den skattepligtige ind-
komst. Forpligtelsen skal være af en bestemt varighed, fx yderens 
livstid eller minimum 10 år.  

o En bestemt ydelse er et fast beløb hvert år. Forpligtelsen skal være af 
en ubestemt varighed, fx yderens livstid eller minimum 10 år.  

• Forpligtelsen må ikke kunne bringes til ophør af den forpligtede. Forpligtel-
seserklæringen er derfor kun gældende i den årrække, hvor det ikke er mu-
ligt for giveren at opsige den.  

• Forpligtelsen må ikke være oprettet som en procentdel af løn fra en bestemt 
stilling. 

• En forpligtelse må ikke være betinget af medlemskab af foreningen.  
• En forpligtelse kan ophøre, hvis vedkommende ikke længere er medlem af 

foreningen. 
 
Krav til administration af løbende ydelser 
Det er foreningens mv. ansvar at kontrollere og dokumentere, om indbetalingerne 
stemmer overens med den enkeltes forpligtelseserklæring.  
 

• For forpligtelseserklæringer, der bliver beregnet på baggrund af indkomsten 
for indeværende år, og som først kan opgøres efter årets udløb, skal den en-
delige opgørelse ske senest, når yder modtager sin årsopgørelse.  

• Når en forpligtelse bliver beregnet på baggrund af indkomsten for indevæ-
rende år, anses betalingerne for acontobetalinger.  

• Der kan kun opnås fradrag for ydelser, der er forfaldne og betalte i det år, 
hvor beløbet fradrages. Det betyder fx, at en regulering for 2021 først kan 
fratrækkes i betalingsåret 2022. 
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• Efter udløb af det år, hvor acontobetalingen er foretaget, kan et eventuelt 
overskydende beløb ikke ændres til at være en gave efter ligningslovens § 
8A.  

• Overskydende acontobetalinger kan enten anses som en betaling i det 
efterfølgende år, eller beløbet kan blive betalt tilbage.  

• Hvis forpligtelsen bliver beregnet på baggrund af forrige års indkomst, skal 
det endelige beløb opgøres inden årets udløb. Hvis der er betalt for meget, 
kan det anses som en gave efter ligninglovens § 8 A, hvis dette ændres inden 
årets udløb. Det kan også aftales med foreningen, at det overskydende beløb 
bliver betalt tilbage.  

• Bliver en forpligtelseserklæring ikke overholdt, er det foreningens pligt at 
sørge for gennemførelse af retslige krav for at opnå betaling.  

• Hvis giveren ønsker at fortsætte forpligtelsen efter forpligtelseserklæringens 
udløb, skal der udarbejdes en ny forpligtelseserklæring eller evt. et tillæg til 
den eksisterende forpligtelseserklæring. Den nye forpligtelseserklæring skal 
opfylde betingelserne for enten en bestemt ydelse eller en ubestemt ydelse, 
hvis varighed skal være fx minimum 10 år eller giverens livstid.  

• Der er ikke fradrag for løbende ydelser, når det er afdrag på en nærmere 
konkretiseret gældsforpligtelse. 

 
 
Hvad sker der, hvis I ikke overholder kravene? 
Hvis I ikke overholder kravene, kan godkendelsen til at modtage løbende ydelser 
efter ligningslovens § 12, stk. 3 blive tilbagekaldt.  
 
Love og regler 
Reglerne om, at foreninger mv., der er godkendt efter ligningslovens § 8A og § 12, 
stk. 3, årligt skal indberette, hvilke indbetalinger de har modtaget med fradragsret 
for giveren i det forudgående kalenderår, står i skatteindberetningslovens § 26, stk. 
1.  
 
I kan læse mere om løbende ydelser i Den Juridiske Vejledning afsnit C.A.4.3.5.1 - 
Generelt om løbende ydelser, samt afsnit C.A.4.3.5.2 - Løbende ydelser til god-
kendte foreninger, mv. og religiøse samfund - ligningslovens § 12, stk. 2 og 3. 
 
I kan finde de love, vi henviser til, på skat.dk/skattelove. Den juridiske vejledning 
finder I på skat.dk/juridiskvejledning.  
 
Har I brug for hjælp? 
I kan læse mere om indberetning i vejledningen Almenvelgørende foreningers ind-
beretning af fradragsberettigede gaver og ydelser 2021 på skat.dk.  
 
Hvis I har brug for hjælp til indberetningen af fradrag, kan I kontakte eKapital på 72 
38 02 10 eller ekapital@sktst.dk 
 
Hvis I har spørgsmål til gaveskemaet eller generelle spørgsmål omkring godkendel-
sen, kan I kontakte os på 72 22 18 18. 

https://www.skm.dk/love/gaeldende-love/ligningsloven/
https://www.skm.dk/love/gaeldende-love/skatteindberetningsloven/
https://www.skm.dk/love/gaeldende-love/ligningsloven/
https://www.skm.dk/love/gaeldende-love/#/?page=1
https://skat.dk/skat.aspx?oid=124&vid=217592
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fskat.dk%2Fdata.aspx%3Foid%3D2288847%26vid%3D218220&data=05%7C01%7CSanne.MarieBonde.Andersen%40sktst.dk%7C33cff69256c84e3180a908da6353f27b%7C2e93f0edff3646d49ce6e0d902050cf5%7C0%7C0%7C637931509445526023%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rkMTaXH%2FODvcZeqF1BVskNrxtLVctMey%2FrX1lY0xfK4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fskat.dk%2Fdata.aspx%3Foid%3D2288847%26vid%3D218220&data=05%7C01%7CSanne.MarieBonde.Andersen%40sktst.dk%7C33cff69256c84e3180a908da6353f27b%7C2e93f0edff3646d49ce6e0d902050cf5%7C0%7C0%7C637931509445526023%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rkMTaXH%2FODvcZeqF1BVskNrxtLVctMey%2FrX1lY0xfK4%3D&reserved=0
mailto:ekapital@sktst.dk

