Skattefradrag for gaver til Gadens Børn

Gadens børn er en almennyttig forening, der er
godkendt af skattemyndighederne efter
ligningslovens § 8A og ligningslovens § 12, stk.
3.
Det betyder, at gavegivere har mulighed for at
fradrage gaver til foreningen på op til 15.900 kr.
(2018) pr. år.
Foreningen kan også modtage løbende ydelser
fra personer, selskaber mv. med den virkning, at
yderen af den løbende har fradrag herfor.
Fradrag for løbende ydelse kan for personer ikke
overstige 15% af den personlige indkomst med
tillæg af positiv kapitalindkomst. Selskaber mv.
kan fradrage op til 15% af den skattepligtige
indkomst. Årlige ydelser op til 15.000 kr. kan dog
altid fradrages fuldt ud.
Der er ikke fradrag for udgiften til auktionskøb
under velgørenhedsgallamiddagen for Gadens
Børn.
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Hvis du har spørgsmål om skat, er du altid
velkommen til at kontakte os.
Lars Kronow
+45 22 20 27 86
lkronow@deloitte.dk

Niklas Bjerggaard Andersen
+45 30 93 45 66
nikandersen@deloitte.dk
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