
Fonden til Fremme af 

Antroposofisk Kulturel Virksomhed 
 

 

Støttemuligheder
Der er 3 måder at støtte fondens arbejde på, og de er alle fradragsberettigede:

1. Gave (efter § 8A)

2. Gavebreve.

3. Testamentarisk gave.

 

1. Gave efter § 8A.

Mange af vores bidragydere vælger denne mulighed. 

Gaven skal være på mindst 200 kr, og man skal skrive at gaven er ”til uddeling”.

Fradraget kan dog højst være   17.200 kr i 2022 (17.700 kr i 2023). Det forudsætter ,at vi kender 

giverens navn og CPR-nummer, da vi skal indberette gaven til SKAT.

Set fra Fondens side er det vigtigt, at vi modtager gaver fra mange mennesker. Antallet af 

gavegivere skal være mindst 100 hvert år.

 

2. Gavebreve (løbende ydelse efter ligningslovens § 12).

Hvis man opretter et gavebrev, kan hele gavebeløbet trækkes fra. Man forpligter sig til at give et

fast årligt bidrag i mindst 10 år.

Man kan tegne gavebreve fra 50 kr. og op til flere tusinde kroner om året i Fonden. For beløb 

over 15.000 kr. gælder særlige regler.



Vi har en blanket, som man kan udfylde til dette formål.

 

3. Testamentariske gaver.

Vores fond kan modtage arv uden at skulle betale boafgift til staten, jf. boafgiftslovens § 3. 

Normalt anbefales det at udarbejde et testamente sammen med en advokat. Den enkleste 

formulering er, at man angiver et vist beløb til  ’Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel 

Virksomhed (SE 2581 3685)’, og at man angiver, at beløbet skal anvendes til uddeling.

 

SKAT har en hjemmeside om reglerne:

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234772 
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