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Vi har koncentreret os om den del, der vedrører lov om fonde og visse foreninger. Det er positivt, at en fonds bestyrelse efter det foreslåede kan beslutte, om
modtagen gave og arv skal anvendes til uddeling eller henlægges til fondens
formue. Vi har blot to forslag, som Justitsministeriet kan overveje.
Uddeling efter henlæggelse til skattebetaling
De skattemæssige konsekvenser for fonde er meget kort nævnt i lovbemærkningerne side 24. Som bekendt hviler der en skat på modtagne gaver i familiefonde.
Modtager fonden en gave på 100, skal fonden således betale 22 i skat.
Det fremgår af lovbemærkningerne side 38, at en fonds bestyrelse kan træffe
beslutning om, at en del af et aktiv skal anvendes til uddeling, og at en anden
del skal henlægges til fondens formue. Beslutningen kan ikke senere omgøres.
Vi mener, at lovbemærkningerne i denne forbindelse med fordel kan omtale, at
bestyrelsen i en familiefond kan beslutte kun at uddele den del af en modtaget
gave, der ikke skal betales til skat (nettouddeling). Altså at bestyrelsen kan undlade at uddele 100 pct. af en modtaget gave, men med den aktuelle skatteprocent kun uddele 78 pct., og betale de 22 pct. i skat. Tilføjelsen til lovbemærkningerne skal værne mod, at nogle læser lovteksten på den måde, at bestyrelsen er
forpligtet til at uddele 100 pct. af en modtaget gave, hvis enten gavegiver eller
bestyrelsen beslutter at uddele gaven.
Bestyrelsens beslutning indarbejdes i årsregnskabet
Det fremgår af lovudkastet § 9, stk. 2, at bestyrelsen skal træffe sin beslutning
inden 6 måneder efter afslutningen af det regnskabsår, hvori gaven eller arven
er modtaget. I praksis vil bestyrelsen nok være nødt til at træffe beslutningen
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senest i forbindelse med udarbejdelsen af fondens årsregnskab, da regnskabet
viser bundne og frie aktiver og tilsvarende viser bunden og fri egenkapital.
Derfor vil det måske være mere hensigtsmæssigt at fastsætte fristen i § 9 stk. 2,
til: ”senest ved regnskabsaflæggelsen” og måske i tillæg hertil ”inden 6 måneder
efter afslutningen af det regnskabsår, hvori arven eller gaven er modtaget”. Den
sidste del blot for at have en yderligere bagstopper.
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