
Kort overblik 
Gennem det seneste år er der vedtaget flere ændringer af 
skatteregler, som har betydning for ikke-erhvervsdrivende 
fonde (herefter benævnt fonde).

Fondsnyt 2017 giver jer et kort overblik over de væsent-
ligste ændringer. Sydbanks Forvaltningsafdeling vil meget 
gerne drøfte konsekvenserne for de enkelte fonde samt 
behovet for eventuelle tilpasninger med fondens bestyrelse.

Nedsættelse af konsolideringsfradrag
Tidligere kunne fonde skattemæssigt fratrække et kon-
solideringsfradrag på 25 % af de almenvelgørende eller 
almennyttige uddelinger i forbindelse med opgørelsen af 
fondens skattepligtige indkomst. Fradraget skulle bidrage 
til at konsolidere fondskapitalen. Konsolideringsfradraget 
er nu nedsat til 4 % af fondens uddelinger i indkomståret 
til almenvelgørende eller almennyttige formål. Har fonden 
foretaget hensættelse til senere uddeling, indgår hensættel-
serne først i beregningen af konsolideringsfradraget, i det år 
hvor hensættelserne uddeles.

Nedsættelse af det skattemæssige konsolideringsfradrag  
til 4 % gælder for indkomstår, der begynder 1. januar 2016 
og senere.

Fonde, som ønsker at anvende realisationsprincippet 
på børsnoterede porteføljeaktier, er forpligtet til årligt at 
opfylde et uddelingskrav. Hensættelser til konsolidering af 
fondskapitalen op til 25 % af indkomstårets uddelinger til 
almennyttige og almenvelgørende formål tæller med i  
uddelingskravet, uanset om hensættelserne sker med eller 
uden skattemæssigt fradrag. 

Hvis fonden ifølge vedtægterne er forpligtet til at foretage 
regnskabsmæssig konsolidering med mere end 4 %, bør I 
dog overveje, om vedtægterne skal ændres, så der ikke fore-
tages konsolidering med beskattede midler. Det medfører, at 
der bliver større fokus på, hvad de frie midler anvendes til i 
forhold til de skattemæssige hensættelser.

Ophævelse af fradrag for vedtægtsmæssige uddelinger
Regeringen har desuden strammet reglerne for fradrag for 
vedtægtsmæssige uddelinger, der ikke er almennyttige eller 
almenvelgørende. Det er regler, der rammer familiefonde, 
vedtægtsbestemte fonde og fonde med blandede formål. 
Hidtil har fonde haft fradrag for uddelinger til formål, der ikke 
var almennyttige eller almenvelgørende, når modtageren var 
skattepligtig til Danmark. Med virkning for uddelinger fore-
taget den 5. oktober 2016 og senere er der ikke længere fra-
 drag for sådanne uddelinger. Dette gælder, uanset om mod-
tageren af uddelingen er skattepligtig til Danmark eller ej. 

Som en overgangsregel er der dog mulighed for, i det ind-
komstår hvor 5. oktober 2016 indgår, at opnå fradragsret for 
vedtægtsmæssige uddelinger, når indkomstårets samlede 
uddelinger ikke overstiger de vedtægtsmæssige uddelinger 
foretaget i indkomståret 2014.

Reglerne om fradrag for almennyttige uddelinger er ikke 
ændret, og disse uddelinger vil derfor fortsat fuldt ud kunne 
fradrages. Vi må derfor forvente, at SKAT har et øget fokus 
på, hvilke uddelinger der anvendes til almennyttige/almen-
velgørende formål, og hvilke der anvendes som vedtægts-
bestemte formål, da fradragsreglerne ikke længere er ens. 
Fonden bør derfor have fokus på at have midler til rådighed 
for betaling af evt. fondsskat.
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Lovændringen om ophævelse af fradragsret for vedtægts-
mæssige uddelinger blev gennemført, fordi de tidligere dan-
ske skatteregler blev vurderet at være i strid med EU-retten. 
Det var således ikke muligt at fastholde det tidligere krav 
om, at modtageren skulle være skattepligtig af uddelingen. 
Lovændringen giver mulighed for, at fonde, der tidligere har 
foretaget vedtægtsmæssige uddelinger til personer hjem-
mehørende i udlandet, og som tidligere ikke har kunnet 
fratrække disse uddelinger, kan anmode SKAT om genop-
tagelse tilbage til 2004 og dermed opnå skattemæssigt fra-
drag for disse uddelinger. Anmodning om genoptagelse skal 
være indsendt til SKAT inden 31. december 2017. Eventuel 
tilbagebetaling af skat påvirker ikke fondens mulighed for 
at anvende realisationsprincippet på børsnoterede porte-
føljeaktier. 

Det hviler på en konkret vurdering, om fonden kan opnå en 
skattebesparelse. Kontakt Sydbanks Forvaltningsafdeling, 
hvis I ønsker en vurdering af jeres muligheder. 

For at kompensere for fondens manglende fradragsret for 
vedtægtsmæssige uddelinger skal modtageren af udde-
lingen fremover kun medregne 80 % af uddelingen til den 
skattepligtige indkomst. 

Indberetningspligt af uddelinger
For at skelne mellem uddelinger, der skal beskattes fuldt ud 
hos modtageren, og uddelinger, der kun skal medregnes 
med 80 %, skal fonde fremover indberette til SKAT for hver 
enkelt modtager, om der er tale om uddeling til et almen-
nyttigt/almenvelgørende eller vedtægtsbestemt formål. 
Indberetningen skal foretages via TastSelv og eIndkomst. 

De nye indberetningspligter vil utvivlsomt give anledning til 
administrativt besvær. Hvis I har en aftale med Sydbank om 
skatteindberetning, vil Sydbank varetage de nye indberet-
ningspligter.

Fonde, som har foretaget uddelinger, der ikke er almennyt-
tige eller almenvelgørende i perioden 5. oktober–31. decem-
ber 2016, og som har en aftale med Sydbanks Forvaltnings-
afdeling om skatteindberetning, vil få genindberettet fondens 
uddelinger, således at modtageren kun beskattes af 80 % af 
det modtagne beløb. 

Nyt register over reelle ejere
Som noget nyt skal alle virksomheder registrere oplysnin-
ger om deres reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system.  
I en fond er en reel ejer en person, som har bestemmende 

indflydelse i fonden, hvilket vil sige, at hele bestyrelsen skal 
registreres. Registreringspligten gælder også for en fond, 
uanset om fonden er erhvervsdrivende eller ej, og uanset 
om fondens aktiver ikke overstiger 1 mio. kr.

Registrering af reelle ejere skal skabe øget gennemsigtig-
hed i danske virksomheders ejerstruktur, så det fremover 
bliver sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem 
indviklede selskabskonstruktioner. Gennemsigtigheden skal 
også medvirke til at forhindre hvidvask og terrorfinansiering. 

Det er fondens eget ansvar at identificere sine reelle ejere og 
registrere oplysninger herom i Erhvervsstyrelsens it-system, 
som tilgås via hjemmesiden virk.dk. Registrering skal være 
foretaget senest 1. december 2017. 

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som kan 
anvendes i forbindelse med registreringen: 
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/vejledning_
om_reelle_ejere.pdf 
Afsnit 5.5 og 5.6 omhandler fonde. 

LEI-kode ved handel med værdipapirer
Nye EU-regler kræver, at fonde, som handler med værdi-
papirer, fra 1. januar 2018 skal have en LEI-kode. Det gælder 
også ikke-erhvervsdrivende fonde. En LEI-kode (Legal Entity 
Identifier) gør det muligt entydigt at identificere en juridisk 
enhed, som deltager i finansielle transaktioner – på tværs af 
landegrænser, markeder og retssystemer. Det er med til at 
øge både sikkerheden og gennemsigtigheden på markedet. 

De nye regler betyder derfor, at fonden skal have en   
LEI-kode, hvis I skal købe eller sælge værdipapirer.

Sådan opretter I en LEI-kode
På sydbank.dk/leikode kan I læse mere om LEI-koder og se, 
hvordan I kan oprette en kode til fonden. På siden finder I 
links til en række officielt anerkendte LEI-udstedere. 

Vi har brug for jeres LEI-kode, 
hvis I skal handle værdipapirer
Hvis I allerede har en LEI-kode, eller hvis I opretter en ny, 
vil vi bede jer om at sende den til os på mail: lei@sydbank.dk 
med angivelse af fondens CVR-nr. I kan også kontakte 
Hotline på 74 37 25 98, der har åbent alle dage kl. 8-20.  
Så hjælper Hotline med at registrere koden. Vi har brug for 
at få LEI-koden senest 29. december 2017, så vi fortsat kan 
hjælpe jer med jeres investeringer i det nye år.
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