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Kapitel I.

Udvalgets sammensætning og arbejde.
1. Udvalgets kommissorium.
Udvalget er nedsat ved justitsministeriets skrivel-
se af 14. juli 1978. Udvalgets kommissorium har
følgende indhold:

»1. Der er ikke i dansk ret almindelige lovregler
om fonds, legater, stiftelser og lignende selvejende
institutioner (i det følgende benævnt fonds). Disse
kan uanset formål og størrelse frit oprettes, og der
er ikke pligt til at søge fondens fundats stadfæstet
(konfirmeret) og dermed undergivet offentligt til-
syn. Lovgivningen gør ikke forskel på stadfæstede
og ikke-stadfæstede fonds.
Ikke mindst i de senere år er en række betydelige
erhvervsvirksomheder - bl.a. på baggrund af de
særlige regler om beskatning af fonds - blevet om-
dannet til fonds enten ved, at den pågældende er-
hvervsvirksomhed direkte er overdraget til en
fond eller - hvor erhvervsvirksomheden drives i
form af et aktieselskab - gennem overdragelse af
en kontrollerende aktiepost til en fond.
Den frie adgang til at oprette fonds har endvidere
på den ene side ført til, at der er oprettet og stadig
oprettes et betydeligt antal fonds, som i kraft af
kapitalens ringe størrelse og/eller fondens be-
grænsede formål ikke har nogen væsentlig sam-
fundsmæssig betydning. Den gældende praksis
med hensyn til stadfæstelse af fundatser har end-
videre bevirket, at det offentlige er blevet belastet
med tilsynet med en betydelig del af disse fonds.
På den anden side har den frie adgang til at opret-
te fonds bevirket, at et betydeligt antal store fonds
med helt eller delvist almennyttigt formål ikke er
undergivet offentligt tilsyn.

2. Ved den omfattende lovgivning om aktieselska-
ber og anpartsselskaber i 1973 blev spørgsmålet
om lovreguleringer af andre selskabsformer ak-
tualiseret. På denne baggrund har handelsmini-
steriet anmodet professor H. Lund Christiansen
om som eneudredningsmand, bistået af et panel
af sagkyndige, at vurdere behovet for en retlig
regulering af andelsselskaber og andre selskabs-
former med begrænset ansvar, herunder kom-
manditselskaber og selvejende fonds og stiftelser,
der driver erhvervsvirksomhed. Det blev i an-
modningen fremhævet, at spørgsmålet om en sel-
skabsretlig regulering af kommanditselskaber og

andelsselskaber tidsmæssig havde forrang for de
øvrige selskabsformer, hvorfor arbejdet om regu-
lering af fonds m.v. ikke er påbegyndt.

3. Medens bestyrelse og direktion i aktieselskaber,
anpartsselskaber, andelsselskaber og lignende er
undergivet ejernes (aktionærernes, anpartshaver-
nes, andelshavernes) kontrol, ligesom aktiesel-
skaberne og anpartsselskaberne gennem
aktieselskabs-registerets virksomhed er undergiv-
et en vis offentlighed, er der ved de ikke-
stadfæstede fonds normalt ingen udenforstående,
som fører tilsyn med, at fonden administreres for-
svarligt og i overensstemmelse med fundatsen. I
betragtning af at disse fonds ofte tjener almene
formål og administrerer meget betydelige økono-
miske værdier, bør det overvejes, om dette kan
anses for tilfredsstillende. Det må i denne forbin-
delse erindres, at fonds normalt skal fungere i
ubegrænset tid uden adgang til likvidation.

4. Spørgsmålet om en øget offentlig indsigt i og
kontrol med visse stiftelser har i de seneste år væ-
ret overvejet i de øvrige nordiske lande. I Norge
har et udvalg under justitsministeriet afgivet be-
tænkning i 1975 (NOU 1975:63) med et udkast
til lov om stiftelser og om omdannelse i visse rets-
forhold. Udvalget foreslår ikke begrænsninger i
adgangen til at oprette private stiftelser, men man
foreslår visse grundlæggende regler for alle stiftel-
ser, herunderen bemyndigelse for tilsynsmyndig-
heden til at fastsætte regler om bestyrelse, kapital-
forhold, forvaltning, regnskab og revision. Der
foreslås endvidere tilvejebragt hjemmel til at ind-
føre anmeldelsespligt for større stiftelser. Endelig
foreslås særregler for næringsdrivende stiftelser,
hvorefter der bl.a. stilles krav om en vis mindste-
kapital og krav til vedtægterne, ligesom det fore-
slås, at aktielovens regler om ledelse, regnskab,
revision og granskning bliver anvendt.
I Sverige og Finland arbejdes der for tiden i udvalg
ligeledes med forslag til en nærmere lovregulering
af stiftelser.

5. De særlige regler, der gælder med hensyn til
beskatning m.v. af fonds, spiller formentlig en be-
tydelig rolle ved overvejelserne om oprettelse af en
fond, når dette sker gennem omdannelse eller
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overdragelse af en erhvervsvirksomhed.
Afindtægt ved erhvervsmæssig virksomhed beta-
ler fonds en indkomstskat, der udgør 37% (nu
40%) af den skattepligtige indkomst. Ministeren
for skatter og afgifter kan helt eller delvis fritage
fonds med almennyttige formål for indkomstskat
i det omfang, indkomsten ved erhvervsmæssig
virksomhed anvendes til de nævnte formål. Ind-
tægter af værdipapirer, herunder aktier, anses ik-
ke for erhvervsmæssige, og er således ikke ind-
komstbeskattet. Fonds betaler ikke formueskat.
Gaver til fonds er fritaget for gaveafgift og ind-
komstbeskattes ikke. Derimod skal opretteren be-
tale særlig indkomstskat af de overdragne værdi-
er. Af arv til fonds betales som hovedregel en ar-
veafgift på 35 %. Ministeren for skatter og afgifter
kan nedsætte arveafgiften til 12% af arv, der til-
falder fonds med almennyttige formål.

6. På denne baggrund anmodes udvalget om at
overveje behov og muligheder for en lovmæssig
regulering af fonds samt i givet fald udarbejde for-
slag hertil.
a. Udvalget bør overveje, i hvilken udstrækning
det vil være hensigtsmæssigt at foreslå særregler
for erhvervsdrivende fonds. Udvalget bør samti-
dig klarlægge, hvornår en fond kan karakteriseres
som erhvervsdrivende. Udvalget bør overveje,
om de erhvervsdrivende fonds bør undergives
regler om registrering, stiftelse, mindstekapital,
sikring af fondsmidlernes tilstedeværelse, ledelse,
regnskab, revision, offentliggørelse samt regler
om ophør. Endvidere bør udvalget overveje, om
der bør gælde særlige regler om arbejdstagernes
medbestemmelse og om koncernforhold af tilsva-
rende karakter, som dem der gælder for aktiesel-
skaber og anpartsselskaber. Da sparekassers for-
hold er reguleret ved bank- og sparekasseloven,
bør udvalget ikke inddrage sparekassers forhold
i sine overvejelser.
b. Udvalget bør overveje, om der er behov for
særlig lovgivning med henblik på offentligt tilsyn
med fonds med almennyttigt formål, uanset om
de er erhvervsdrivende, således at det kan påses,
at midlerne forvaltes betryggende og administre-
res i overensstemmelse med fundatsen. Udvalget
bør i denne forbindelse overveje, hvornår en fond
kan karakteriseres som almennyttig.
Det vil formentlig være en forudsætning for et så-
dant tilsyn, at en tilsynsmyndighed får kendskab
til hvilke fonds, der er eller bliver oprettet. Udval-
get bør overveje, om et sådant tilsyn nødvendig-
gør en anmeldelsespligt for alle fonds, eller om til-
synet kan tilvejebringes ved regulering på an-

den måde, f.eks. ved at en evt. lempeligere be-
skatning af fonds med almennyttigt formål forbe-
holdes fonds, der er anmeldt til tilsynsmyndighe-
den, og hvis fundats m.v. er godkendt af denne.
Udvalget bør endvidere overveje indholdet og
omfanget af et evt. tilsyn med almennyttige
fonds, og i hvilken udstrækning det vil være hen-
sigtsmæssigt at foreslå særregler for tilsynet med
sådanne fonds, der samtidig er erhvervsdrivende.
Det bør muligvis pålægges de pågældende fonds
at bidrage til dækning af det offentliges udgifter
i forbindelse med registrering og tilsyn.
c. Udvalget bør overveje, om almennyttige fonds,
hvis formue er så lille, at et løbende offentligt til-
syn er unødvendigt, og ikke-almennyttige fonds,
især familiefonds, bør fritages for tilsynet. Mod-
stykket til et sådant tilsyn bør formentlig være, at
der ved lov opstilles visse minimumskrav til fun-
datsen vedrørende bl.a. ledelse, kapitalanbringel-
se, regnskabsaflæggelse og revision.
Udvalget bør endvidere tage stilling til, om der
bør være adgang til at afvikle små fonds, hvor ad-
ministrationsudgifterne ikke står i rimeligt for-
hold til udbyttet, eller til at ændre fondens formål
gennem ændring af fundats eller lignende (per-
mutation).
d. Udvalget bør overveje, hvilken myndighed der
i givet fald skal varetage registrerings- og tilsyns-
opgaverne, herunder i hvilket omfang registre-
ring kan ske i allerede eksisterende registre, f.eks.
aktieselskabs-registeret eller forenings-registeret.

7. Bl.a. på grund af sammenhængen mellem på
den ene side indholdet af eventuelle særregler for
erhvervsdrivende fonds, jfr. ovenfor pkt. 6, a, og
af en eventuel tilsynslovgivning, jfr. pkt. 6, b, og
på den anden side de særlige regler vedrørende
fonds' skatte- og arveafgiftsmæssige stilling bør
udvalget overveje, i hvilket omfang disse særlige
regler fortsat kan anses for velbegrundede og i for-
bindelse hermed fremsætte udvalgets principielle
synspunkter på spørgsmålet om sammenhængen
mellem eventuelle lovbestemmelser om tilsyn
m.v. vedrørende fonds og disses placering i
skatte- og afgiftsmæssig henseende. Udvalget bør
være opmærksom på, at ministeriet for skatter og
afgifter overvejer en generel reform for beskatnin-
gen af foreninger og fonds, og at de skatte- og af-
giftsmæssige spørgsmål vedrørende disse har væ-
sentlig sammenhæng med andre dele af skatte- og
afgiftssystemet.

8.Udvalget kan nedsætte underudvalg til be-
handling af særlige spørgsmål. Det forudsættes,
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at udvalget benytter sig heraf ved behandlingen
af spørgsmålet om fonds' skatte- og arveafgifts-
mæssige stilling.
Udvalget kan tilkalde særlige sagkyndige eller an-
dre til at deltage i drøftelser i udvalget eller i un-
derudvalg.
Hvis udvalget ønsker at iværksætte undersøgel-
ser, der skønnes at medføre særlige udgifter, bør
udvalget over for justitsministeriet fremkomme
med indstilling herom.
Udvalget kan afgive delbetænkninger.
Udvalgets arbejde skal så vidt muligt ske i samar-
bejde med tilsvarende arbejde i de øvrige nordiske
lande.«

2. Udvalgets sammensætning.

Udvalget fik følgende sammensætning:
Kst. overformynder Niels Larsen (formand),
Kontorchef i handelsministeriet Frede Chri-
stensen (udpeget af handelsministeriet),
Direktør B. Munk Ebbesen (udpeget af Dan-
marks Sparekasseforening og Den Danske
Bankforening),
Direktør Bjarne Fogh (udpeget af Assurandør-
Societetet, Butikshandelens Fællesråd, Dan-
marks Rederiforening, Grosserer-Societetet,
Håndværksrådet, Industrirådet og Provins-
handelskammeret),
Landsretssagfører Niels Th. Kjølbye (udpeget
af Advokatrådet),
Cand.polit. Karin Kristensen (udpeget af Ar-
bejderbevægelsens Erhvervsråd),
Overregistrator Viggo Larsen (udpeget af han-
delsministeriet),
Kontorchef i statsskattedirektoratet Vagn
Laustsen (udpeget af skattedepartementet),
Afdelingsleder, cand.polit. Mogens Lykketoft
(udpeget af Arbejderbevægelsens Erhvervs-
råd),
Fuldmægtig i indenrigsministeriet Emil le
Maire (udpeget af indenrigsministeriet),
Landsretssagfører Kristian Mogensen (udpe-
get af Assurandør-Societetet, Butikshandelens
Fællesråd, Danmarks Rederiforening, Grosse-
rer-Societetet, Håndværksrådet, Industrirådet
og Provinshandelskammeret),
Professor Jørgen Nørgaard, Århus Universi-
tet,
Statsaut. revisor Søren Rasmussen (udpeget af
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og
Foreningen af Registrerede Revisorer),

Kontorchef i justitsministeriet Anders Trold-
borg (udpeget af justitsministeriet),
Ekspeditionssekretær i ministeriet for skatter
og afgifter Oluf Skau Wogensen (udpeget af
skat tedepartementet).

Udvalgets sekretariat bestod ved nedsættelsen
af:
Fuldmægtig i justitsministeriet Lennart Lynge
Andersen,
Fuldmægtig i handelsministeriet Kim Busck-
Nielsen,
Fuldmægtig i aktieselskabs-registeret O. Has-
selager og
Fuldmægtig i skattedepartementet Ingrid Ot-
zen.

Under udvalgets arbejde er der sket følgende
ændringer i dets sammensætning:
Den 10. marts 1980 indtrådte kontorchef
Niels Opstrup, skattedepartementet, som med-
lem af udvalget. Kontorchef Niels Opstrup ud-
trådte af udvalget den 29. juni 1981.
Den 29. april 1980 afløste overregistrator Jens
Selmer overregistrator Viggo Larsen som med-
lem af udvalget.
Den 11. august 1980 afløste fuldmægtig Niels
Thomsen, aktieselskabs-registeret, kontorchef
Olaf Hasselager som sekretær for udvalget.
Den 28. oktober 1980 afløste fuldmægtig Kjeld
Bergenfelt, skattedepartementet, fuldmægtig
Ingrid Otzen som sekretær for udvalget.
Den 28. oktober 1980 beskikkedes kst. kontor-
chef Peter Rhedin, justitsministeriet, som leder
af sekretariatet. Kontorchef Peter Rhedin ud-
trådte i juni måned 1981.
Den 15. januar afløste afdelingschef i industri-
ministeriet Hagen Jørgensen forbrugerom-
budsmand Frede Christensen som medlem af
udvalget.
Den 23. februar 1981 afløste advokat Torben
Vistisen minister for skatter og afgifter Mogens
Lykketoft som medlem af udvalget.
Den 30. marts 1981 afløste højesteretsdommer
Niels Pontoppidan landsdommer Niels Larsen
som formand for udvalget.
Den 11. september 1981 afløste cand.polit.
Bent Greve fuldmægtig Karin Kristensen som
medlem af udvalget.
Fra december 1980 har konsulent C. Boye Ja-
cobsen, industriministeriet, deltaget i udval-
gets møder.
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3. Udvalgets arbejdsform.

Udvalget holdt sit første møde den 1. december
1978 og har holdt ialt 40 plenarmøder.

Udvalget nedsatte i 1980 et underudvalg til be-
handling af skattespørgsmål. Underudvalget fik
følgende sammensætning:
Ligningschef Vagn Laustsen (formand),
Direktør Per Borum,
Afdelingsleder Mogens Lykketoft, senere afløst af
cand. polit. Karin Kristensen,
Kontorchef Niels Opstrup,
Fuldmægtig Merete Rasmussen,
Statsautoriseret revisor Søren Rasmussen,
Landsretssagfører Aage Spang-Hanssen,
Afdelingschef Anders Troldborg,
Ekspeditionssekretær O. Skau Wogensen.

Underudvalgets sekretariat bestod af:
Fuldmægtig Kjeld Bergenfelt,
Fuldmægtig Poul Jensen, statsskattedirektoratet.

Skatteunderudvalget, der har afholdt 15 møder,
afgav den 31. marts 1981 en redegørelse til fonds-
udvalget. Redegørelsen er optaget som bilag 8.

Efter anmodning fra skattedepartementet stillede
fondsudvalget den 30. juni 1981 redegørelsen til
rådighed for Thorkil Kristensen-udvalget, idet
fondsudvalget - ligeledes efter anmodning fra
skattedepartementet - knyttede nogle foreløbige
bemærkninger til redegørelsen.

Til redaktion af udvalgets lovudkast med be-
mærkninger nedsatte udvalget i 1981 en redakti-
onskomite. Redaktionskomiteen har haft følgen-
de sammensætning:

Afdelingschef Anders Troldborg (formand),
Cand.polit. Bent Greve,
Konsulent C. Boye Jacobsen,
Afdelingschef Hagen Jørgensen,
Landsretssagfører Niels Th. Kjølbye,
Landsretssagfører Kristian Mogensen,
Professor Jørgen Nørgaard,
Advokat Torben Vistisen.

I redaktionskomiteens møder har yderligere
medlemmer deltaget. Redaktionskomiteen har
afholdt i alt 43 møder.

Udvalgets sekretariat har deltaget i drøftelser med
norske og finske fondsmyndigheder. Der har end-
videre været samarbejde mellem fondsudvalgets
sekretariat og sekretariatet i den svenske Stiftel-
sesudredning. Endelig har udvalgets formand og
sekretariat deltaget i en drøftelse med formanden
og sekretariatet for Stiftelsesudredningen.

Som resultat af udvalgets arbejde fremkommer
denne betænkning, der i kapitel 2 indeholder en
historisk redegørelse, udarbejdet af professor, dr.
jur. Ditlev Tamm. Kapitel 3 indeholder en rede-
gørelse for udvalgets hovedsynspunkter. Kapitel
4 indeholder udvalgets forslag til lov om fonde
med bemærkninger til lovudkastet og forslag til
lov om erhvervsdrivende fonde med bemærknin-
ger til lovudkastet. Kapitel 5 indeholder udvalgets
synspunkter om beskatning af fonde.
Som bilag 1 - 7 og 9 er optaget en række under-
søgelser, der er udarbejdet af udvalgets sekretari-
at og gennemgået af udvalget. Bilag 8 indeholder
underudvalgets redegørelse om beskatning af
fonde.

B. Munk Ebbesen

Hagen Jørgensen

Emil le Maire

Niels Pontoppidan
(formand)

Anders Troldborg

København i november 1982.

Bjarne Fogh

Niels Th. Kjølbye

Kristian Mogensen

Søren Rasmussen

Torben Vistisen

Bent Greve

Vagn Laustsen

Jørgen Nørgaard

Jens Selmer

O. Skau Wogensen

Lennart Lynge Andersen

Kim Busck-Nielsen

Kjeld Bergenfelt

Niels Thomsen
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Kapitel II.

Træk af dansk stiftelsesrets historie.
af pirofessor, dr. jur. Ditlev Tamm

1. Selvejende institutioner - stiftelser, fonds, le-
gater - er som fænomen af langt ældre dato end
disse betegnelser. Også den dogmatiske afklaring
af de juridiske problemer, der knytter sig til stiftei-
serne - den betegnelse, der vil blive benyttet i det
følgende, og som i den historiske litteratur hidtil
har været gængs - er først på et sent tidspunkt ble-
vet tilstræbt. Det var omkring midten af det 19.
århundrede, at man kom ind på at benytte det
konstruktive begreb den juridiske person om bå-
de personsammenslutninger - korporationer - og
stiftelser. Indtil da var stifteisernes retlige status
stærkt omtvistet, 1) og det er den for så vidt stadig,
efter at nyere doktrin i vidt omfang har forladt den
juridiske person som samlebegreb til fordel for en
opspaltning af personbegrebet i interessesubjekt
og rådighedssubjekt m.v. 2) Som genstand for
lovgivning og juridisk teoridannelse har stifteiser-
ne ikke stået i centrum for interessen, trods den
overordentlig store betydning de gennem tiden
har haft for varetagelsen af en lang række vigtige
opgaver, der traditionelt har knyttet sig til formål
af kirkelig art, velgørenhed og fattigforsorg samt
uddannelsesvæsenet. Til disse klassiske formål:
kirke, skole og fattige er særlig siden forrige år-
hundrede tillige kommet en lang række kulturelle
formål.

På dette punkt er der i de senere år ved at ske
en vis ændring. Ønsket om en øget offentlig ind-
sigt i og kontrol med stiftelsesvæsenet har givet
anledning til, at der i de nordiske lande er kom-
met overvejelser i gang om en lovgivning om stif-
telser, fonds o.l. Et sådant ønske er ikke helt uden
fortilfælde i historien og overhovedet spiller kend-
skab til den historiske udvikling af stiftelsesretten
en så vigtig rolle for forståelsen af stiftelsesvæse-
nets former, at en historisk undersøgelse af stiftel-
sesretten måske kan bidrage til at lette vejen til
indsigt i dette særprægede hjørne af retsordenen.

Stiftelsesrettens historie 3) rækker for Dan-
marks vedkommende tilbage til middelalderen og
har sine rødder i forestillinger, der dannes i senan-

tikken, men som til dels kan spores tilbage til de
ældste kulturer. Stiftelsesrettens historie i Dan-
mark er ikke blot et stykke dansk historie, men til-
lige i vidt omfang et stykke kirkeret. Kanonisk ret,
men også anden fremmed påvirkning har således
i tidens løb spillet en væsentlig rolle for udviklin-
gen af stiftelsesretten i Danmark, der tillige opvi-
ser en række særegne træk.

Enkelte dogmatiske spørgsmål indenfor dansk
stiftelsesret har tildraget sig særlig opmærksom-
hed. Det gælder i dette århundrede retten til at
foretage ændringer i stiftelsesformålene, den så-
kaldte permutationsret,4) der har været genstand
for flere fremstillinger. I de senere år har man og-
så været opmærksom på en tilsyneladende ejen-
dommelighed i nyere dansk stiftelsesret, at selv
betydelige erhvervsdrivende selvejende institutio-
ner kan oprettes og drives i form af stiftelser. Deri-
mod savnes egentlige forarbejder, når det gælder
den mere omfattende fremstilling af stiftelsesret-
tens historie. Netop stiftelsesretten er en del af
retssystemet, hvor kendskab til den historiske ud-
vikling på grund af disse retsformers høje ælde er
af stor betydning. I det følgende vil det blive søgt
at yde nogle bidrag hertil.
2. Det er ikke for kendskabet til udviklingen af
dansk stiftelsesret nødvendigt at komme nærmere
ind på opfattelsen i antikken, 5) inden grundlaget
for en kirkelig stiftelsesret blev skabt r senantik-
ken. Som baggrund for forståelsen af det gen-
nembrud, som den kirkelige opfattelse betød, skal
dog følgende bemærkes:

Om der har eksisteret stiftelseslignende retsfor-
mer i Danmark inden indflydelsen fra kirken førte
de kirkelige stiftelser til Danmark må betragtes
som yderst tvivlsomt og også den antikke verden
var stiftelsen som retsform ukendt. Derimod var
tanken om at henlægge bestemte ting eller formu-
er til et vedvarende brug ikke noget fremmed. For
så vidt kan man allerede i det gamle Ægypten fin-
de eksempler på henlæggelse af godsmasser med
det varige formål at sikre kulten for afdøde
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personer. Det kunne ske ved dispositioner til for-
del for et præsteskab med henblik på en anvendel-
se til vedvarende underhold af kultpræster. Man
har fremhævet den antikke guddom som velegnet
som subjekt for sådanne dispositioner og heri vil-
let se kimen til selvstændige stiftelser, f.eks. i det
hellenistiske Ægypten, Assyrien, det ældste Hel-
las og Rom. I Grækenland blev bystaten i vidt
omfang bærer af formuer oprettet til bestemte for-
mål, men de kunne også henlægges til en forening
eller anden korporation, der ofte blev tilsikret vis-
se fordele for at bevare interessen for stiftelser,
f.eks. dækning af omkostningerne ved afholdel-
sen af sportsiege eller festligheder. Også i Rom
kendtes guddomme som ejere af kultformuer,
men udviklingen gik i retning af, at stiftelser som
regel fik den form, at det blev pålagt en korporati-
on 6) at drage omsorg for gennemførelsen af stif-
telsesformålet eller af et fiduciarisk pålæg til en en-
keltperson i et testamente. 7) De antikke stiftelser
havde som regel karakter af kultstiftelser, medens
stiftelser med velgørende formål, når bortses fra
enkelte dispositioner i den romerske kejsertid, der
havde til formål at skaffe midler til fattige børns
underhold (såkaldte alimentationsstifteiser), var
meget sjældne. 8)
3. Et afgørende vendepunkt i stiftelsesrettens
historie indtrådte med udbredelsen af kristen-
dommen, 9) der efterhånden førte til anerkendel-
sen af stiftelsen som selvstændigt retssubjekt og
dermed udover det oprindelige romerretlige
grundlag, hvorefter kun staten, kommuner og
visse autoriserede personsammenslutninger (col-
legia) betragtedes som,hvad vi i dag ofte kalder
"juridiske personer". I de romerske retskilder
benyttes udtrykkene "corpus habere" og "uni-
versitas" (se Digesta 3, 4 og det omtvistede frag-
ment D. 46, 1, 22, der taler om at ' 'hereditas per-
sonae vice fungitur"), men en teoretisk under-
søgelse af begrebernes indhold indlod romerne sig
ikke på, endsige på sondringen mellem korporati-
oner og stiftelser (universitas bonorum), (universitas
personarum) der senere har fået betydning for læren
om juridiske personer, men som var romerne
fremmed. Også de lokale kristne menigheder -
ecclesiae - har oprindelig været betragtet som så-
danne korporationer, og denne opfattelse havde
fæstnet sig allerede inden kejser Konstantins tid
(312-337). Endnu under Konstantin behandles
kirken som korporation, og det er som korporati-
on, at kirken tillægges ret til at tage arv (321).
10) Efterhånden træder den korporative opfattel-
se af kirken imidlertid tilbage, og man betragter
nu ikke længere blot menigheden som så-

dan, men også den kirkelige stiftelse, som den
fremtræder i form af gudshuset, kirkebygningen,
som ecclesia. Denne dobbelte betydning af ordet
ecclesia som både institutionen og kirkebygningen
kan spores tilbage til o. år 200, men først i løbet
af det 5. århundrede kan vist nok den udvikling
anses fuldbyrdet, der fører til anerkendelse af kir-
ken som særlig stiftelse. 11)

I tilknytning til kirkeformuen fandtes en række
særformuer skænket til specielle formål, og efter
at have fået tildelt arveret opnåede kirken, at flere
midler nu skænkedes kirken til særlige velgørende
formål. Rådigheden over den kirkelige formue
udøvedes af biskoppen, hvis rolle gradvis ændre-
des fra administrator af en korporationsformue til
bestyrer af en stiftelsesformue i takt med, at den
opfattelse satte sig igennem, at den kirkelige for-
mue var en stiftelsesformue. Også klostrene aner-
kendtes tidligt som retssubjekt, men senere ind-
trådte usikkerhed om deres karakter af stiftelse el-
ler korporation.

Fra den egentlige kirkeformue holdtes sådanne
midler adskilt, der var skænket kirken til bestemte
formål og på dette grundlag udsondredes efter-
hånden, uden at udviklingen kan forfølges i alle
enkeltheder, en række fromme formål - piae causae
- i tilknytning til kirken eller som selvstændige stif-
telser. 12)

I kejser Justinians lovgivning (527-565) er den
kirkelige stiftelse fuldt ud anerkendt i sine to for-
greninger som midler til rent kirkelige formål og
som midler til velgørende formål, uden at der dog
kan siges at være tilstræbt en dogmatisk afklaring
af de retlige problemer, som stifteiserne gav an-
ledning til. Noget samlebegreb for stiftelser til
fromme formål i almindelighed udvikledes ikke i
den verdslige lovgivning, der på dette område
blot anerkendte den retlige udvikling, der var sket
inden for kirken. Kirken omtales som ecclesia, og
i Justinians lovgivning omtales de enkelte stiftel-
ser med særegne betegnelser som vajsenhuse (or-
phanotropia), hospitaler (xenodochia), fattighuse
(ptochotrophia) og alderdomshjem (gerontocomia),
sygehuse (nosocomia) m.v. Der stilledes ikke i ro-
merretten krav om særlig autorisation til oprettel-
sen af stiftelser, der alle betragtedes som hørende
til kirken. Derimod kom man senere i kanonisk
ret ind på at fordre en kirkelig godkendelse som
forudsætning for at modtage stiftelsen. 13)

I tiden efter Konstantin tog stiftelsesvæsenet et
vældigt opsving og begunstigedes i den kejserlige
lovgivning særlig under Justinian ikke blot i øko-
nomisk henseende gennem f.eks. regler om skat-
tefrihed, men også ved bestemmelser om admini-

10



strationen af og overtilsyn med stiftelser, forbud
mod anvendelse af stiftelsesmidler i strid med for-
målet m.v.

Af særlig betydning for stiftelsesvæsenets ud-
bredelse blev den opfattelse, der efterhånden
fæstnede sig inden for kirken, at det var et kristent
menneskes pligt ved testamente eller på anden
måde at betænke kirken med en sjselegave, den
såkaldte portio Christi. 14) Det kirkelige krav gik
efter en opfattelse, der formuleredes af kirkefade-
ren Augustin (354-430), ud på, at en arvelader
skulle betænke kirken eller fromme formål med
en formueandel, der svarede til, hvad hver af hans
livsarvinger modtog.

Som ejer af kirkeformuen var det almindeligt
at betragte Kristus, en ærkeengel eller en helgen.
En forordning af kejser Justinian bestemte, at så-
fremt Kristus i et testamente var indsat som ar-
ving, skulle dispositionen gælde kirken på det
sted, hvor dødsfaldet var sket, og hvis det var en
ærkeengel eller en martyr, der var indsat, skulle
arven tilfalde den nærmeste kirke, der var indviet
til den pågældende helgen.
4. For den videre udvikling af den kirkelige stif-
telsesret blev dels mødet med de germanske rets-
ordener, dels udviklingen inden for den kirkelige
formueret af afgørende betydning. Et karakteri-
stisk træk i den germanske retsorden var det så-
kaldte ejendomskirkesystem, 15) hvorefter kirkebyg-
ninger og velgørende stiftelser i tilknytning til kir-
ken tilhørte grundlæggeren som ejendom med ret
for denne til at sørge for den kirkelige betjening
og til oppebærelse af de kirkelige indtægter. Over-
ført på stiftelsesvæsenet betød grundtanken i ejen-
domskirkesystemet, at den pågældende stiftelse
vedblev at høre til stifterens formue eller, hvis der
var tale om stiftelser, der kom på verdslige hæn-
der, at stiftelsen ophørte med at have selvstændig
eksistens. Dette ejendomskirkesystem har dybe
rødder i germansk retsopfattelse og rækker tilbage
til oprettelsen af private kultsteder og tempelom-
råder i hedensk tid. Selv om den tankegang, der
lå bag ejendomskirkesystemet, i første omgang
måtte betyde et tilbageskridt for stiftelsesvæsenet,
kom den også til at begunstige udviklingen af vis-
se typer af kirkelige stiftelser, idet den dannede
grundlag for udsondringen af kirkebygningen
som en selvstændig stiftelse. Hermed begunstige-
des en udvikling, der var i gang i den kirkelige for-
mueret, i retning af decentralisering af rådighe-
den over kirkeformuen, således at der henlagdes
særlige formuemasser til de enkelte kirkers drift
og til deres betjening. Ejendomskirkesystemet
kom således til at virke befordrende på denne ud-

vikling, der, da ejendomskirkesystemet efterhån-
den trængtes tilbage og siden det 12. århundrede
erstattedes af et såkaldt patronatssystem, førte til
behsindlingen af kirkebygningen, den såkaldte
fabnca ecclesiae og formuemasser henlagt som un-
derhold foren gejstlig som selvstændige stiftelser.

Med hensyn til aflønningen af gejstlige skete
overgangen ved, at der i stedet for aflønning af
den pågældende præst som ansat under kirkens
ejer skete en henlæggelse af godsmasser, hvis af-
kast skulle tjene til aflønning af den pågældende
stilling. Som en almindelig betegnelse for den
indtægt, der tilfaldt gejstlige, benyttedes det fra
lensvæsenet hentede udtryk beneficium, der omfat-
tede præstegården og præstegårdsjorden og an-
dre indtægter, f.eks. andel i tiende. Over dette be-
neficium kunne præsten ikke disponere ved testa-
mente, men han havde fri rådighed over sin øvri-
ge formue.

Der sondredes skarpt mellem kirkebygningen
eller bygningsfondet (fabnca ecclesiae), hvorover rå-
digheden tilkom præsten i samarbejde med kirke-
værgen, og præstens underhold (mensa presbyteri),
som han alene rådede over. Efterhånden skete
yderligere opsplitninger af den oprindelig centra-
liserede kirkelige formue i selvstændige stiftelser.
Hvad der blev tilbage til biskoppens egen rådig-
hed kaldtes mensa episcopalis, biskoppens bord.
Også kapitlerne ved domkirkerne og enkelte an-
dre kirker var opdelt i stiftelser, således at der
sondredes mellem bygningsfondet (fabrica) - der
bestyredes af kapitlet - gods, der tilhørte kapitlet
i fællesskab, som en korporativ formuemasse
(mensa communis) og formuemasser henlagt til hver
enkelt stilling i kapitlet, de såkaldte praebenda.
Denne opfattelse af kirkeformuen som opdelt i en
række mindre stiftelser trængte også igennem i
Danmark, 16) hvor vi må gå ud fra, at ejendoms-
kirkesystemet oprindelig har ligget til grund. 17)
Oprindelsen til dansk stiftelsesret er således at
søge i den kirkelige formueret.

Fra den danske middelalder kendes en række
andre former for kirkelige stiftelser. Vi finder en
række hospitalsstiftelser samt stiftelser af kapeller
og altre, der fik tillagt særlige formuemasser til
underhold af alterpræster. Hertil kom en række
stiftelser af sjælemesser.

Indtil det 12. og 13. århundrede betragtedes til-
knytningen til et kloster som en nødvendig betin-
gelse ved hospitalsgrundlæggelse, således at hospi-
talsstiftelser skete gennem overdragelse af en be-
stemt formuemasse til et kloster, der varetog hos-
pitalsfunktionen ved at yde omsorg for vejfaren-
de, hjemløse og fattige. Også til de danske klostre
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hørte hospitalsindretninger. Ved siden af klostre-
ne fandtes to hovedformer for hospitalsvirksom-
hed i Danmark, spedalskhedshuse og helligånds-
huse. Et hospital for fattige optræder i danske
middelalderlige retskilder omkring 1160.18) Fra
det middelalderlige Danmark kendes ca. 30 hel-
ligåndshuse, der ikke var tilknyttet en bestemt orga-
nisation, men som regel stod under gejstligt til-
syn. Visse helligåndshuse havde et mere borger-
ligt præg og viser derved indflydelse fra Tyskland,
hvor en udvikling i retning af en verdsliggørelse
af stiftelsesformålene allerede i middelalderen var
i gang. Det tidligst omtalte danske helligåndshus
i Roskilde får i 1253 19) en ny bygning af biskop
Jacob Erlandsen til at rumme de fattige og syge,
og det bliver tillige bestemt, at der i huset foruden
fattige og gæster skal optages 12 peblinge med bo-
lig og fuldt underhold i huset. Formodentlig har
helligåndshusene været organiseret som hospi-
talsbroderskaber, altså som korporationer og der-
med ikke som selvstændige stiftelser, men de får
efterhånden en stiftelseslignende karakter.

Spedalskhedshuse (conventus leprosorum eller hos-
pitale leprosum) træffes i de fleste danske byer siden
det 13. århundrede. Også spedalskhedshuse kun-
ne optræde med egen retspersonlighed. I et brev
fra 1348 foretager spedalskhedshuset i Roskilde et
mageskifte efter råd fra sin værge (tutor) og for-
stander (provisor). 20)

Selv om hospitaler juridisk nærmest må side-
stilles med korporationer og ikke have egen rets-
personlighed blev hospitalsformuen et så centralt
element, at den fik overvægten over den korpora-
tive karakter, således at man nærmede sig stiftel-
sesformen. I brevmaterialet optræder da også
"domus sancti spiritus" som part, således at dets
"provisor" optrådte på dets vegne. Som nævnt
forekom det i et vist omfang, at der indrømmedes
lægmænd indflydelse på styret af hospitalerne, li-
gesom en vis frigørelse fra kirken også kom frem
i den omstændighed, at man optog de indsatte i
korporationen.

Et andet felt, hvor den kirkelige stiftelsesret vi-
dereudvikledes i løbet af middelalderen, var gen-
nem stiftelsen af praebender, hvorved man ikke blot
forstod gods henlagt til aflønning af kannikker,
men også alterstiftelser, der oprettedes ved en
række større kirker.

Alter- og messestiftelserne 21) har deres oprin-
delse i det kirkelige krav om, at en person med
henblik på sin død måtte yde kirken en gave for
sin sjæl (donatio pro anima). Sjælegaver kunne ydes
som dødsgaver eller i testamentsform. Disse sjæ-
legaver havde oprindelig ingen stiftelseskarakter,

men alene karakter af overdragelser til kirken eller
klostre, der til gengæld for gaven påtog sig læsnin-
gen af en messe efter den pågældendes død eller
eventuelt en årlig messe på dødsdagen, den så-
kaldte årtid.

Eksempler på omfattende gaver til kirken
frembyder Knud den Helliges gavebrev til Lunds
domkirke 1085. Hverken dette eller andre ældre
donationsbreve til kirken indeholder et udtrykke-
ligt påbud om en modydelse i form af messelæs-
ning. Det gør derimod fra senere tid f.eks. et ga-
vebrev til Æbeltoft kloster fra 1252, 22) hvori en
mand for sin og sin hustrus "sjælefrelses og salig-
heds skyld" skøder sit gods til klosteret mod en
årlig messe.

I tiden efter midten af det 13. århundrede op-
træder sådanne messestiftelser hyppigt i det beva-
rede brevmateriale. Messestiftelserne kunne an-
tage flere former. I nogle tilfælde indebar de blot
afholdelsen af en messe. I andre tilfælde fandt
samtidig med afholdelsen af messen pengeudde-
linger sted på grundlag af afkastet af den formue-
masse - som regel jordegods - der var henlagt til
messens opretholdelse. For sådanne uddelinger
var ofte i stiftelsesdokumentet fastsat regler, der
gik ud på, at der skulle ske en pengeuddeling til
de gejstlige, der deltog i messen, eller andre kirke-
lige institutioner samt til de fattige (pauperes). På
denne måde kom kapitalafkastet til at tjene tillige
velgørende formål. Ydelserne kunne også være
klæder, mad og drikke eller et fribad i badstue.
23) Hyppigt optræder fattige peblinge (pauperes
scholares) som en gruppe, der skulle betænkes.

Siden slutningen af det 13. århundrede be-
gyndte en mere kostbar form for indstiftelse af år-
tider at vinde frem, idet fremtrædende gejstlige og
efterhånden også velhavende lægmænd oprettede
selvstændige kapeller og altre i større kirker med
henblik på afholdelsen af sjælemesser. Disse altre
blev hyppigt så rigt doneret, at der kunne aflønnes
en særlig alterpræst til messernes læsning. Stiftei-
serne fik altså karakter af egentlige præbender.
Sådanne alterstiftelser træffes først og fremmest
ved domkirkerne i Lund, Roskilde, Ribe og År-
hus og i den senere middelalder i Vor Frue Kirke
i København 24) og andre købstadskirker.

Et af de ældste eksempler er biskop Kristian af
Ribes indstiftelse 1292 af et kapel og alter til ære
for jomfru Maria og en række helgener i Ribe
domkirke. Af det gods, der henlagdes til altret,
skulle aflønnes en præst til at forrette daglige mes-
ser. Hvert år på afdødes årtid (anniversarium) skulle
afholdes en messe, idet "resten af indkomsterne
skal årligt på vor årtid uddeles blandt de fattige".
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25)
Den, der oprettede et alter, kunne overlade det

til biskoppen eller kapitlet at udnævne præsten
ved altret, men det hændte efterhånden også hyp-
pigt, at den pågældende reserverede denne så-
kaldte præsentationsret for sig og sine arvinger,
undertiden således at gejstlige medlemmer af fa-
milien havde fortrinsret (patronatspræbende). På
denne måde kom de kirkelige stiftelser under
verdslig indflydelse.

Præster, der uden at høre til kapitlet gjorde tje-
neste ved et alter, betegnedes som evige vikarer
(vicarii perpetui) på grund af de varige midler - i
modsætning til kirkens øvrige formue - indstiftet
til et vedvarende formål, der dannede grundlag
for stillingen. Vikarerne dannede deres egen kor-
poration - under kirkens øvrige gejstlige. Ofte var
indtægterne små, således at vikarerne blev en
slags kirkelig "underklasse'. I brevmaterialet op-
fattes vikarerne undertiden som ejere, i andre til-
fælde som besiddere af eller værger for altret. De
kunne råde over altrets indtægter og indgå dispo-
sitioner på dets vegne. Der findes således flere
eksempler på, at altrene optræder som långivere
mod pant. 26)

Alterstiftelseroprettedes gennem det 14. og 15.
århundrede indtil reformationen. I de senere år
indeholdt stiftelsen ofte en bestemmelse om hjem-
faldsret, såfremt de foreskrevne messer ikke blev
læst, ligesom de i visse tilfælde indeholdt bestem-
melse om verdslige myndigheders ret til indskri-
den i sådanne tilfælde af misligholdelse. Underti-
den indrømmedes også borgmestre og råd i byer-
ne en plads ved administrationen af altrets for-
mue. 27)

Et eksempel på en kirkelig stiftelse med uddan-
nelsesmæssigt sigte frembyder den såkaldte Pug-
gård i Ribe, der oprettedes 1298 af biskop Kristi-
an, der skænkede gods til underhold for tyve fatti-
ge peblinge fra alle dele af stiftet, således at de
havde fælles bolig og bespisning i Ribe. 28)

Kirkebygningen eller kirkens bygningsfond
vedblev gennem hele middelalderen at bestå som
en selvstændig kirkelig stiftelse. Her fandt en vis
lægmandsindflydelse sted gennem kirkeværgesy-
stemet. Ofte var det kapitlet eller en af kanikkerne
ved kirken, hvis det var en af de større kirker, der
rådede på bygningsfondets vegne, som det blandt
andet fremgår af dokumenter vedrørende Lunds
domkirke. 29) I tilknytning til kirkestiftelserne
kunne findes mindre stiftelser med særlige for-
mål, f.eks. til belysning af kirken.

Udviklingen af den kirkelige stiftelsesret, de
former som stifteiserne antog, og en tendens - om-

end mindre udpræget i Danmark end f.eks. i
Tyskland, hvor øvrigheden i byerne spillede en
større rolle - til verdsliggørelse af stiftelsesretten
foregik ad sædvanerettens vej. På forskellige
punkter virkede den kirkelige ret, kanonisk ret
imidlertid befordrende på udviklingen. Den ka-
noniske lære om sjælegaverne og testamentet fik
således stor betydning for stiftelsesvæsenet. Også
forståelsen af de forskellige dele af kirkeformuen
som selvstændige stiftelser var udviklet i kanonisk
ret. Ligeledes etableredes i kanonisk ret et tilsyn
med stifteiserne, og der stilledes hindringer i vejen
for den fri afhændelse af stiftelsesgods. Der udvik-
ledes også i kanonisk ret regler om godkendelse
af stiftelser og om deres sammenlægning (unio),
ophævelse (suppressio) og opdeling (divisio).

Af særlig betydning var udviklingen af læren
om den juridiske person i kanonisk ret. De ansatser
til en lære om juridisk personlighed, der fandtes
i de romerske retskilder, blev i middelalderen
grundlaget for en vidtløftig tankebygning, hvis
kerne var, at sammenslutninger af personer kun-
ne opfattes som en retlig enhed. Man har henvist
til den senere pave Innocens IV, Sinibaldus Flis-
cus, som grundlægger af den såkaldte fiktionsteo-
ri, hvorefter en personsammenslutning benævnt
som "collegium" eller "universitas persona-
rum' ' betragtes som et kunstigt skabt retssubjekt,
et uvirkeligt væsen, der fingeres at have retsper-
sonlighed: "fingatur una persona". 30) Om en
fiktion i samme betydning som hos v. Savigny i
det 19. århundrede er der dog ikke tale. Menin-
gen med fiktionen i kanonisk ret var vistnok alene
at give udtryk for, at en flerhed af personer under
visse omstændigheder kunne behandles som en
retlig enhed. Udgangspunktet i kanonisk ret var
det, at kun korporationer - personsammenslut-
ninger - anerkendtes som juridiske personer, men
man inddrog i kanonisk ret også stifteiserne her-
under. Således opfattedes kirken som sådan, de
enkelte kirker, klostre o.s.v. som stiftelsesperso-
ner, der alle i sidste instans stod som legemliggø-
relsen af den guddommelige vilje. Også private
stiftelser betragtedes som udtryk for en kreds af
personer, f.eks. hospitalslemmer eller spedalske.
Allerede tidligt fandt man imidlertid i kanonisk
ret den opfattelse, at en formuemasse selvstæn-
digt kunne være bærer af rettigheder og forpligtel-
ser, og denne opfattelse af stiftelsens.selvstændige
retspersonlighed trængte igennem i praksis i løbet
af det 13. og 14. århundrede. For anerkendelsen
af stiftelsen som juridisk person har kanonisk ret
således haft afgørende betydning, selv om både
begrebet den juridiske person og den begrebs-
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mæssige afklaring af forholdet mellem korporati-
oner og stiftelser hører en senere tid til.
5. Gennemførelsen af den lutherske reformation
i Danmark 1536 måtte betyde en omvæltning i
det middelalderlige stiftelsesvæsen, der var så
snævert knyttet til den gamle kirke, selv om der
allerede i senmiddelalderen gennem verdslig ind-
flydelse på hospitaler og præbender spores en ud-
vikling i retning af en sækularisering af stiftelses-
formålene. I virkeligheden var reformationen i
Danmark med hensyn til stifteiserne forbløffende
konservativ. Der blev ikke tilstræbt en radikal
omvæltning. Kun de stiftelser, der ikke lod sig
forene med den reformatoriske lære, blev derfor
direkte berørt. 31) Det gjaldt først og fremmest
messe- og alterstiftelserne, medens de øvrige kir-
kelige stiftelser søgtes indpasset i den nye kirkelige
ordning. Det bør således bemærkes, at de kirkeli-
ge midler ikke uden videre blev "konfiskeret",
men at det blev tilstræbt at henlægge midlerne til
formål, der mindede om den hidtidige brug. Den
vigtige grundsætning i stiftelsesretten, at stiftelser
så vidt muligt skal opretholdes, eller når dette ikke
kan ske, anvendes til formål, der ligger det oprin-
delige formål så nær som muligt, kan således for-
følges tilbage til reformationen. Den anerkendtes
også i Tyskland og kan her måske sættes i forbin-
delse med receptionen af romersk testamentsret.
Vi står her overfor et af de første permutations-
spørgsmål i dansk ret i de tilfælde, hvor en kirkelig
stiftelses særlige karakter gjorde det umuligt at vi-
dereføre den. Det gjaldt foruden messestiftelserne
også klostergodset.

Om spørgsmålet om hvad man skulle stille op
med de store klosterstiftelser i Tyskland, havde
Luther udtalt sig i en betænkning fra 1532, hvor
han havde fremhævet, at man skulle give "agt på
stifteisernes vilje og mening, der aldrig havde væ-
ret anderledes, end at de har villet give disse mid-
ler til Guds tjeneste og ære. Om de nu ikke har
ramt helt rigtigt, så må der dog dømmes heri efter
deres vilje og mening, at man endnu bruger den
til Guds tjeneste og ære, hvor vi jo har sognepræs-
ter, prædikere, skoler og hvad mere der hører til
Guds ord og sakramente og sjælesorg". Luther
mente altså, at midlerne burde anvendes fortrins-
vis til kirkelige formål og skolevæsenet, men dog
også at fyrsten kunne tillade sig at inddrage nogle
af midlerne. I andre tilfælde udtrykte Luther sig
dog mere radikalt og ville tillade en anvendelse af
kirkelige stiftelsesmidler til ethvert samfundsnyt-
tigt formål. Flere steder i Tyskland søgte man at
etablere en fælleskasse af de kirkelige stiftelses-
midler til brug for kirke, skole og fattige. Noget

lignende forsøgtes allerede 1529 i Malmø. Den
endelige ordning i Danmark blev imidlertid en
noget anden, selv om grundtanken var den sam-
me.

Nærmere bestemmelser om kirkegodset blev
truffet i Christian Ill's håndfæstning og recessen
1536 samt i kirkeordinansen. De enkelte kirker og
midler henlagt til aflønning af præster (mensa pres-
byteri) blev ikke berørt af reformationen, men fort-
satte foreløbig som selvstændige stiftelser. Senere
tabte mange kirker gennem bortsalg til private
deres karakter af selvstændige stiftelser. Sjæle-
messerne, der i løbet af middelalderen var blevet
indstiftet gennem overdragelsen af gods til en kir-
kelig institution, måtte derimod nu høre op og
godset overgå til andet formål. Der kunne blive
tale om at anvende midlerne til aflønning af præ-
ster eller skolelærere eller undertiden afholdelsen
af en særlig gudstjeneste, f.eks. aftensangsprædi-
kener. Som en særlig begunstigelse indrømmedes
der dog adelige ret til at fordre godset tilbage, når
de pågældende kunne bevise, at de var rette ar-
vinger, dog først når den, der havde godset "udi
forlening" var afgået ved døden (håndfæstning
1536,art.38). Også i disse tilfælde søgte man såle-
des at tage hensyn til de begunstigede, selv om
retten til at kræve godset tilbage, hvor der ikke
særlig var taget forbehold herom, til en vis grad
stred mod respekten for den kirkelige ejendom.
Kravene om generhvervelse af godset gav anled-
ning til en række processer i årene efter reformati-
onen. På en rettertingsrejse i 1537 kom kongen
til at tage stilling til en lang række sådanne krav,
hvor der kunne være spørgsmål, om det kunne
bevises, at den pågældende kirkelige institution i
et såkaldt genbrev havde forpligtet sig til at holde
messer. 32)

Bispegodset blev lagt under kongen, og biskop-
pens andel i tienden tilfaldt kongen med henblik
på bl.a. aflønning af bisperne. Kort efter gik man
imidlertid tilbage til det gamle system og oprette-
de selvstændige stiftelser med fast ejendom som
grundlag for bispeembederne. Klostrene blev op-
hævet, men flere byklostre var blevet affolket i de
urolige tider omkring reformationens gennemfø-
relse, medens andre klostre efterhånden måtte
blive det. Klostergodset blev da i vidt omfang gi-
vet i forlening. Et enkelt kloster i Maribo vedblev
indtil 1623 at bestå som adeligt jomfrukloster.

Det gods, der havde tilhørt enkelte medlemmer
af kapitlerne som præbender, vedblev at bestå. Så
længe indehaverne levede, beholdt de nydelsen af
godset, og det benyttedes derefter som en slags
lønningsfond, idet kapitlerne opretholdtes, men
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således at kongen forbeholdt sig udnævnelsesret-
ten i stillingerne, hvori der kunne indsættes ikke
blot gejstlige, men også personer tilknyttet under-
visningsinstitutioner eller andre embedsmænd.
Om hospitalerne bestemtes det i recessen 1536,
at de ikke mere måtte bortforlenes, men skulle be-
nyttes som underhold for fattige og syge. I Kirke-
ordinansen blev truffet forskellige bestemmelser
om fattigforsorg med henblik på en centralisering
heraf. Det blev således pålagt superintendenterne
(biskopperne) at sørge for, at der skete restitution
af alt gods, der var henlagt til fattige, men måtte
være dem frataget, ligesom der blev truffet be-
stemmelse om oprettelse af fattigkasser, hvori så-
danne stiftelsesmidler skulle indgå, der var lagt til
de fattige, samt bl.a. også indtægterne fra de vi-
karpræbender, der ikke kunne tilbagesøges af do-
natorernes slægt.

En omlægning af fattigforsørgelsen efter nye
principper var en vigtig opgave efter reformatio-
nen. En lang række forordninger om betlerifor-
bud, autorisation til tiggeri o.lign. viser, at fattig-
dom og tiggeri nu betragtedes fra en anden syns-
vinkel end tidligere. De fattige, hvis underhold
ved almisser betragtedes som en barmhjertig-
hedsgerning, var nu blevet et samfundsproblem,
hvis løsning betragtedes som en vanskelig opgave.
33) Bl.a. søgte man nu at udskille de virkelige
trængende fra blotte løsgængere og arbejdssky
personer. Et vigtigt led i fattigforsorgen, der hidtil
havde været en rent kirkelig opgave, var også op-
rettelsen af en række såkaldte stiftshospitaler, der
skulle optage fattige og syge, de værdigt trængen-
de.

Der oprettedes i årene umiddelbart efter refor-
mationen af kongen ialt 14 sådanne institutioner
med et geografisk bestemt virksomhedsområde,
nemlig Roskilde Duebrødrehospital, Helsingør
hospital, Slagelse hospital og kloster, Nykøbing
hospital, Odense Gråbrødrehospital, Ålborg, Vi-
borg, Randers, Århus, Horsens, Vejle, Ribe og
Varde hospitaler samt Skt. Jørgenshospital i Kol-
ding. Det var således i vidt omfang tidligere hel-
ligåndshuse, klostre og spedalskhedsinstitutioner,
hvori stiftshospitalerne indrettedes, ligesom de fik
tildelt klostergods samt indtægter af tiende og
krongods, vikardømmer m.v. som grundlag for
deres virksomhed. 34)

Spedalskhedshusene er et eksempel på en æn-
dring af stiftelsesformål uden sammenhæng med
reformationen. Efterhånden som spedalskheds-
sygdommen i den sene middelalder var blevet ud-
ryddet, stod de mange spedalskhedshuse som
overflødige og omdannedes efterhånden til al-

mindelige hospitaler, der ofte efter de spedalskes
helgen benævntes Skt. Jørgensgårde.
6. Ved siden af den almindelige ændring af stif-
telsesvæsenet, der blev en følge af reformationen,
skete også en lang række andre forandringer i stif-
telsesretten i tiden efter reformationen. Sammen-
fattende kan man med en vis forsigtighed tale om
en verdsliggørelse 35) eller en borgerliggørelse af
stiftelsesformålene, omend man formelt stadig
talte om "gudelig brug'', når der blev truffet dis-
position til de tre klassiske stiftelsesformål, kirke,
skole og fattige.

Der gives efter reformationen flere eksempler
på stiftelser til kirkelige formål af samme type,
som man kunne finde tidligere. Det er således ik-
ke ualmindeligt at træffe på indstiftelser af særlige
gudstjenester med prædiken, ligesom der som
tidligere oprettes mange stiftelser til at sørge for
kirkens belysning og inventar.

En vigtig nydannelse i stiftelsesvæsenet efter
reformationen er imidlertid kapitalstifielsen, 36)
hensættelsen af et pengebeløb, hvis renter skal tje-
ne anvendelsen af et bestemt formål. Igennem he-
le middelalderen var grundlaget for stifteiserne
jordegods, men siden slutningen af det 16. år-
hundrede træffes hyppigt kapitalstiftelsen, der
enten kan være betroet trediemand i varetægt el-
ler direkte være henlagt til den begunstigede kir-
ke, skole el.lign., men således at renterne skal an-
vendes til et bestemt formål. I middelalderen hav-
de kanonisk rets renteforbud stillet sig hindrende
i vejen for denne type stiftelser. Gennem kapital-
stiftelsen blev det muligt at tilgodese et hvilket
som helst formål. Nogle af de ældste kapitalstiftel-
ser er Kansler Johan Friis' legat af 1555 (fundats
1584) af 1.000 rigsdaler til universitetet, der skulle
udsætte pengene hos gode adelsmænd, og Chri-
stoffer Valkendorfs kapital til opretholdelse af
hans i 1588 stiftede kollegium for studerende ved
Københavns Universitet. 37)

Købmændene udgjorde nu mange steder en ny
velhavende stand, der begyndte at oprette stiftel-
ser. I Tyskland var under indflydelse fra Italien
undertiden i købmandsbøgerne optaget en særlig
konto "ved Gud" (per Dio), således at Gud op-
fattedes som parthaver i virksomheden, og et
eventuelt overskud på kontoen benyttedes til vel-
gørenhed. Oprettelsen af det berømte Fuggerei i
Augsburg med boliger for fattige, der indgik i et
vist fællesskab, er et eksempel herpå. Lignende
indstiftelser af friboliger eller billige boliger (bo-
der) til fattige - uden at vi kender det bogholderi-
mæssige grundlag - begyndte også i Danmark i
det 16. århundrede.
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Et eksempel er den endnu eksisterende stiftelse
Fechteis hospital eller oprindelig "Povl Fechtels
boder", der stiftedes år 1570 af Christian den
Ill's, vistnok fra Hamburg indvandrede mønt-
mester Povl Fechtel, der til opretholdelse af stiftel-
sen skænkede en kapital på 3.000 Rdl., der stod
på rente hos magistraten i Hamburg.

Også adelige hospitalsgrundlæggelser går til-
bage til det 16. århundrede. 38) I nogle af disse
tilfælde var det gods, der tidligere havde været
henlagt til messestiftelser, der nu fik en anden an-
vendelse. Stiftelser til uddannelsesformål, der og-
så havde været kendt i middelalderen, vinder
frem i tiden efter reformationen. Et eksempel er
Herluf Trolles stiftelse 1565 af Herlufsholms Sko-
le og de nævnte universitetslegater, der snart ef-
terfølges af en lang række universitets- og skole-
legater.

Stiftelser til fordel for fattige antager efter refor-
mationen en ny karakter og indtryk af den almin-
delige ændring i synet på fattigdommen. Tidlige-
re havde hensynet til fattige været tilgodeset som
en barmhjertighedsgerning som et led i de årlige
uddelinger, der kunne finde sted i forbindelse
med messeafholdelser. I flere tilfælde var det en
betingelse for at komme i betragtning, at den fat-
tige havde overværet messen. Stiftelser til fordel
for fattige var således et led i sjælegaven, der alle-
rede på grund af de sjældne uddelinger måtte få
en mere tilfældig karakter af gode gerninger. Efter
reformationen bliver sådanne stiftelser led i den
almindelige statsopgave at bekæmpe fattigdom-
men. Fattighospitalerne er et eksempel herpå.
Det samme gælder en lang række stiftelser af ka-
pitaler, hvis afkast skal anvendes til brug for vær-
dige trængende. Der sker således her en forskyd-
ning i stiftelsesformålet. Stiftelser og gaver til de
fattige vedblev langt frem i tiden at være grundla-
get for fattigforsorgen i Danmark.

Understøttelse af skoleelever var også et af de
formål, der blev tilgodeset ved de middelalderlige
messestiftelser. Efter reformationen henlægges en
række sådanne stiftelser som underhold for lære-
re, og der oprettes efterhånden en lang række le-
gater til opretholdelse af lærerstillinger og til un-
derhold af og indkøb af udstyr til skoleelever. Et
åbent brev af 12. november 1572 klager over, at
bestemmelser i testamenter til fordel for skoleele-
ver i København ofte tilsidesættes af arvingerne
og pålægger to rådmænd at oppebære legaterne.
39) I det store og hele savnedes imidlertid idet 16.
og 17. århundrede faste forskrifter om tilsyn med
stiftelser, regnskabspligt og regler om opbevaring
af stiftelsesmidler. Sådanne regler gennemførtes

først under enevælden. Forsøg på en retsteoretisk
afklaring af de nye stiftelsestyper finder vi i Dan-
mark først i løbet af det 19. århundrede.
7. Statsmagten eller det offentliges interesse for
stifteiserne som et vigtigt led i varetagelsen af en
række opgaver af offentligretlig karakter forstær-
kes under enevælden. En lang række forordninger
og reskripter fra tiden efter 1660 viser kongemag-
tens ønsker om at regulere stifteisernes virksom-
hed, således at de bedst muligt kommer til at vare-
tage deres formål.

Det er karakteristisk, at denne lovgivning så
vidt muligt søger at bevare stifteiserne, medens
der ikke i Danmark som f.eks i Tyskland ses for-
søg fra statsmagtens side på at inddrage stiftelses-
formuen i statskassen med henblik på anvendelse
til almindelige statsformål. 40) I denne sammen-
hæng må man også se den nedenfor nærmere om-
talte - uklare - sondring mellem offentlige og pri-
vate stiftelser. Offentlige stiftelser var oprindelig
sådanne, der som udgangspunkt forfulgte offent-
lige formål og derfor måtte anses som særlig be-
skyttelsesværdige, medens en tilsvarende pligt til
beskyttelse kun i mindre omfang antoges at gælde
stiftelser, der forfulgte rent private interesser.

Nogle eksempler på den enevældige lovgivning
om stiftelser skal gives her:

Det almindelige tilsyn med stiftelser lå - i over-
ensstemmelse med opfattelsen af stiftelsesmidler
som ydet til fromme formål - hos stiftsøvrigheden.
I et kongeligt reskript afl 7. februar 1683 indskærpes
stiftsøvrighedens tilsynspligt, og der fastslås en
pligt til at indsende alle stiftelsesfundatser vedrø-
rende kirker, skoler og fattige til opbevaring hos
stiftsøvrigheden samt foreskrives regnskabspligt
for dem, der fratræder embeder, hvormed fulgte
regnskabspligt for stiftelsesmidler. I Danske Lov
1683 findes ingen almindelige regler om stiftelser.
12-19 findes dog regler om tilsynet med hospita-
ler. En forordning af 5. maj 1683 indrømmer visse
stiftelser fritagelse for nogle offentlige afgifter. En

forordning af 6. februar 1694, der blev uddybet ved
forordning af 23. februar 1748, indskærpede regn-
skabspligten for kirker, skoler og hospitalers mid-
ler overfor stiftsøvrigheden. I 1748 udtaltes, at
forsømmelighed med regnskabsaflæggelsen hav-
de bevirket, at "en del publique Stiftelser er ble-
ven forårsaget anseelig Skade". En plakat af 10.
april 1795 fastsatte regler om sikkerhed for offent-
lige stifteisers midler og udlån af stiftelsesmidler
og regnskab for disse midler. Et kancellicirkulære af
30. september 1820pålagde stiftsøvrigheden, fattig-
direktionerne og magistraten i København at af-
give årlige indberetninger til kancelliet om oprin-
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delsen til legater og donationer, deres beskaffen-
hed og bestyrelse samt om efterlevelsen af bestem-
melserne. På denne måde etableredes i kancelliet
et samlet overtilsyn med fundatsernes efterlevel-
se.

Ved en forordning af 7. juni 1827 blev der givet
nye regler om anbringelse og betryggelse af
umyndiges midler, hvormed var sidestillet midler
under offentlig bestyrelse og tilsyn, altså en række
stiftelsesmidler. 41)

Til disse mere generelle forskrifter om stiftel-
sesmidler kom en række mere specielle bestem-
melser, f.eks. [forordningen af 24. september 1708om
betlere i København II § 4, der om stiftelser til for-
del for fattige fastslog, at "enhver skal va;re forsik-
ret, at hvad de ved Fundatser og Stiftelser skriftlig
eller mundlig til de fattiges Nytte og Fremtarv vil
have bestemt, skal i alle sine Ord og efter deres
Vilie blive holdet". En tilsvarende respekt for
denne oprindelige stifters vilje viste sig også i for-
bindelse med reformen af latinskolerne i 1739,
hvor man tilstræbte at anvende skolelegaterne for
nedlagte skoler på en måde, der kom det oprinde-
lige stiftelsesformål så nær som muligt. Af andre
mere specielle bestemmelser kan nævnes forord-
ningen af 5. december 1749, jfr. D.L. 2-19-1 og 13
om hospitalers arveret efter beboerne og plakat af
12. juli 1843 om indkaldelse af berettigede.

Med hensyn til ressortforholdene skete ved kan-
cellicirkulære af 11. juli 1801 en omfordeling af sager
vedrørende stiftelser mellem Danske Kancelli og
Rentekammeret. Henlagt til Rentekammeret
blev således især sager vedrørende afhændelse og
overdragelse af stifteisers jordegods, mens deri-
mod sager om revision af regnskaber vedrørende
umyndiges midler, købstæders indtægter og ud-
gifter samt Gisselfeld adelige jomfrukloster og
Den kgl. Opfostringsstiftelse henlagdes til kancel-
liet. Desuden skulle sager vedrørende en række
enkelte stiftelser, herunder flere hospitaler og klo-
stre, overføres fra Rentekammeret til Kancelliet.

De mange bestemmelser om stiftelser, der kan
suppleres med en omfattende reskriptpraksis, der
kan efterses med udgangspunkt i stikordet "Pub-
lique Stiftelser' ' i Algreen-Ussings Repertorium over
den Fogtrnanske Rescriptsamling II (1838), viser en
voksende interesse for at bringe stifteisernes for-
hold under offentlig kontrol. Dette gav sig bl.a.
udslag i en centralisering af stiftelsestilsynet for at
sikre imod lokale myndigheders misbrug af mid-
lerne. Stifteiserne spillede da også fortsat en væ-
sentlig rolle ved løsningen af en række offentlige
opgaver. Det gjaldt naturligvis en ra;kke af de sto-
re stiftelser, der oprettedes af kongen og som hav-

de rene statsformål (f.eks. Vajsenhuset, Alminde-
lig Hospital og Den kgl. Fødselsstiftelse i Køben-
havn), men også de af private oprettede stiftelser.

Oprettelsen af stiftelser tog i løbet af det 17. og
18. århundrede et vældigt opsving. Velhavende
borgere i byerne og godsejere på landet oprettede
i disse år en lang række stiftelser. Reformationen
havde medført vigtige ændringer i de retsformer,
som stifteiserne kunne antage, men ikke i princip-
pet rokket ved kirke, skoler og fattige som stiftel-
sesformålene. Udtrykket "til gudelig brug", der
hyppigt træffes i fundatserne og i lovgivningen vi-
ser, at stifteiserne stadig opfattedes som tilknyttet
kirken og kirkelige formål. Der oprettedes en lang
række hospitaler for fattige og trængende på lan-
det, ofte i tilknytning til bestemte godser, og i by-
erne indstiftedes en lang række fattiglegater. Sko-
levæsenet nød godt af en almindelig velstandsstig-
ning gennem en række donationer til oprettelse af
skoler, til lærerlønninger og til underhold for ele-
verne. Også kirkerne og præstekaldene blev be-
tænkt med legater. Særlig i København oprette-
des tillige en række private hospitaler med boliger
for trængende. Familiestiftelserne, hvis afkast var
bestemt til i det hele eller væsentligst at tjene til
underhold for stifternes slægt, tager også et op-
sving siden slutningen af det 17. århundrede
(Thaarupgård 1698) og i løbet af det 18. århund-
rede.

Nye stiftelsesformer var de såkaldte klostre, der
oprettedes i det 18. og til dels endnu i det 19. år-
hundrede, og som havde til formål at yde bolig
eller underhold til ugifte adelige kvinder eller der-
med ligestillede personer af de højere rangklasser
eller personer tilhørende en bestemt familie. Også
en række familiestiftelser måtte henregnes til så-
danne private stiftelser. Sådanne klostergrund-
læggelser var Thaarupgaard (1698), Roskilde og
Odense adelige jomfruklostre, der oprettedes
1698 og 1717, Vemmetofteadelige jomfrukloster,
der oprettedes af prinsesse Sophie Hedevig med
Roskilde adelige jomfrukloster som model 1735,
Støvringgård (1735), den Harboeske enkestiftelse
i København (1735), Det adelige Stift Vallø, der
oprettedes af dronning Sophie Magdalene
(1757), Estvadgård(1745), Petersens jomfruklos-
ter i. København (1758) og fra det 19. århundrede
Det grevelige Dannemandske Stift og Christians-
dal kloster. Gisselfeld jomfrukloster var oprettet
ved dispositioner af Christian den V's uægte søn
Christian Gyldenløve 1701 og 1702, der dog først
fik virkning ved fundats 1799. Her er ordningen
den særlige, at de indskrevne klosterfrøkener ale-
ne kan oppebære hævinger, mens selve slottet og
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driften deraf er overladt indehaveren af stillingen
som overdirektor, 42) der er knyttet til familien
Danneskiold-Samsøe eller subsidiært to bestemte
andre adelige familier.

Klostrene er for de flestes vedkommende ek-
sempler på en stiftelsesform, hvor en driftsmæssig
enhed danner grundlag for virksomheden. Stiftel-
sens formål er dog ikke selve landbrugsdriften,
men denne danner alene grundlag for stiftelsen.
For så vidt kan man sige, at disse stiftelser kun
ved driftens omfang adskiller sig fra tidligere stif-
telser, hvor jordafkastet var stiftelsens grundlag.

Et eksempel på en privat stiftelse, hvor videre-
førelse af den driftsmæssige enhed med almen-
nyttigt formål kan anses som det primære formål,
frembyder Det Classenske Fideicommis (oprettet
1789), der ejer en række store landbrugsejendom-
me.

Enevældens interesse for stifteiserne gav sig
udslag i en række forsøg på at opnå et samlet over-
blik over de danske stiftelser, hvilket omsider lyk-
kedes gennem tilvejebringelsen i årene 1755-1765
af Hans de Hofmans Samling af Publique og Private
Stiftelser, Fundationer og Gavebreve somforefindes i Dan-
mark og Norge. Samlingen omfatter 10 bind samt
et supplementsbind 1780, og gengiver stiftsvis de
eksisterende fundatser for stiftelser og legater in
extenso, eller hvor dokumentet ikke findes, i refe-
rat. I forordet er udtalt ønsket om, at stifteiserne
kan blive til større nytte, når man har en samling,
hvor man kan konstatere deres formål. En gen-
nemgang al dette værk giver et levende indtryk
af de veje, af hvilke den private og offentlige velgø-
renhed foregik i årene efter reformationen. Med-
taget er ikke blot selvstændige stiftelser, men også
fundatser for legater og stiftelser ydet til bestående
stiftelser, således en række legater til kirker, skoler
og fattiges hospitaler. I bind X gives en oversigt
over de største stiftelser, hvortil henregnes klostre-
ne, en række meget store fattigstiftelser, de store
hospitaler i København og en række private un-
derstøttelsesstiftelser for bestemte familier samt
nogle af de offentlige anstalter, f.eks. Universite-
tet og Sorø Akademi. En fremtrædende plads får
de mange hospitaler. Hofman opregner stiftsvis
antallet af hospitaler således, at der på Sjælland
er 21 med tyngdepunkt i København, på Fyn 40,
i Århus Stift 16, Viborg 6, Ålborg 10 og Ribe 7.
Disse hospitaler rummede i 1765 ialt 5.278 plad-
ser til indsatte. I 1780 anslog Hofman, at langt de
fleste stiftelser var ydet til kirker, hospitaler, latin-
ske skoler og fattige, og han efterlyste stiftelser til
fordel for danske skoler og fattige pigers giftermål.
43) Han anslog tillige, at mere end 12.000 perso-

ner nu havde deres nødtørftige underhold af stif-
telser og legater knyttet til kirker, hospitaler og
fattige.
8. Den måde, hvorpå reformationen var forlø-
bet her i landet, havde knyttet stat og kirke sam-
men i et sådant forhold, at stifteiserne uden større
vanskelighed kunne indpasses under statsligt til-
syn som varetagere af statsformål. Vi finder der-
for ikke i det 18. århundrede i Danmark som
f.eks. i Tyskland og Frankrig en tendens fra sta-
tens side til bekæmpelse af stiftelsesinstitutionen
og et ønske om en sækularisering af bestående kir-
kelige stiftelser. 44) Det man ville kæmpe for, at
underordne stifteiserne under staten, var opnået
i Danmark. Modstanden mod stiftelsesvæsenet i
udlandet gik imidlertid videre end til blot at om-
fatte de kirkelige stiftelser. Den var udslag af en
almindelig tendens til at vurdere bestående insti-
tutioners nytte for samfundet, der var karakteris-
tisk, hvor oplysningstidens rationalistiske sam-
fundssyn satte sig igennem. En opfattelse af, at
stiftelser ikke kunne fordres opretholdt til evig tid,
men måtte ændres, når de ud fra en fornuftig vur-
dering ikke længere tjente nyttige formål, hørte
til tidens ideer. Sådanne synspunkter blev i man-
gel af en egentlig debat om stifteisernes forhold ik-
ke med nogen styrke fremført i Danmark, men de
kom dog frem i to litterære bidrag til stiftelseslæ-
ren i tiden henimod 1800.

Et første litterært bidrag til debatten om stiftei-
serne var et anonymt værk, Om Stiftelser, udgivet
under pseudonymet Philomusus i 1771 som led i en
debat om undervisningsvæsenet i almindelighed.
Den ukendte forfatter synes efter indholdet at væ-
re nordmand, og man har derfor næppe med rette
peget på Rasmus Fleischer (1744-1804). Forfatte-
ren gør sig ikke til talsmand for radikale syns-
punkter. Stiftelsen defineres som "en Indretning
til et Almindeliges Bedste, som et Lem af Staten
har gjort, at den skulle saaledes blive til evig Tid,
og henlagt en Kapital til dens Bestandighed".
Hans udgangspunkt er det, at staten bør værne
om stifteiserne, også selv om han er klar over, at
motivet bag oprettelsen af en stiftelse især har væ-
ret: "Patrioters Ønske om at bevare sit Navn fra
forglemmelsen". Under visse omstændigheder
ville han dog anerkende, at regeringen kan gøre
indgreb i stiftelsens fundats, nemlig når "Forand-
ringer, som i Tiden ere indfaldne, have gjort den-
ne ændring nødvendig, eller at Stiftelsen i nu væ-
rende Forfatning gjør lige saa megen Skade som
Gavn". Som eksempler på nødvendige ændrin-
ger nævner han fordelingen af en række skolele-
gater ved nedlæggelsen af nogle mindre latinsko-
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ler 1739. Den vurdering af en stiftelses nyttevirk-
ning, som Philomusus introducerer ssomi et andet
kriterium for ændring, mener han bør føre til
nedlæggelse af de oven for omtalte klostre, da de
afholder jomfruer fra at indgå ægteskab, mens
klosterlivet tillige fremmer ufred og lediggang.
Hans konklusion er den, at klostrene bør ophæ-
ves, medmindre de kan betragtes som led i den
almindelige omsorg for trængende, da de ellers
gør mere skade end gavn. Philomusus giver såle-
des her i modificeret form udtryk for de almindeli-
ge tanker i tiden, der ville lade et nyttekriterium
danne målestok for, om stiftelser burde oprethol-
des eller ej.

Den opfattelse, at stiftelser ikke var oprettet for
evig tid, fik en særlig autoritet, da den også blev
fastslået af den store tyske filosof Immanuel Kant,
der i et tillæg til Methaphysik der Sitten (1797) med
titlen Von den Rechten des Staats in Ansehung ewiger
Stiftungen für seine Untertanen fastslog, at staten hav-
de ret til at ændre stiftelser, når omstændigheder-
ne tilsagde det. Selv fattig- og skolestiftelser "kön-
nen nicht auf ewigen Zeiten fundiert und der Bo-
den damit belästigt werden; sodann muss der
Staat die Freiheit haben, sie nach den Bedürfnis-
sen der Zeit einzurichten", ja staten havde lige-
frem en pligt til at ændre enhver stiftelse "wenn
sie der Erhaltung und dem Fortschreiten dersel-
ben zum Besseren entgegen ist". 45)

Kants tanker må have været den unge jurist
Anders Sandøe Ørsted bekendt, da han i året
1801 i Selskabet for Sandhed oplæste sin afhand-
ling Om Regenngens Ret til at ophæve eller forandre Stif-
telser, som private Mænd havde oprettet. 46) Det var så-
ledes et af tidens brændende spørgsmål, Ørsted
her kastede sig over, og det må bl.a. være Kant,
Ørsted hentyder til, når han indledte med at fast-
slå, at det var "en ved Fornuftens Domstol omtvi-
stet Sag", hvori der gjorde sig modstridende
synspunkter gældende. Imod at indrømme staten
ret til at gribe ind i stifteisers forhold havde - skrev
Ørsted - man henvist til en ejers ret til frit at dispo-
nere over sine ejendele og statens pligt til at holde
det løfte, hvormed den engang havde godkendt
stiftelsen, ligesom man hævdede, at ingen ville
oprette stiftelser, hvis de senere blev udsat for æn-
dringer. På den anden side hævdede de, der aner-
kendte statens ret til at gribe ind i stifteiserne, at
der var tale om en almennyttig handlemåde, og
at der var en formodning for, at testator ville ind-
villige i nødvendige forandringer af hensyn til stif-
telsen. Man fremhævede også det urimelige i, at
en person gennem sit testamente for evigt kunne
være lovgiver i sit land.

Ørsted når selv efter at have anstillet en analyse
af ejendomsbegrebet frem til en bekræftende be-
svarelse af spørgsmålet om statens ret til indgreb.
Det er rækkevidden af ejendomsretten, der efter
Ørsteds opfattelse må være afgørende for spørgs-
målets besvarelse. Hans opfattelse er her den, at
hensynet til det almindelige vel og den almindeli-
ge vilje ikke tillader, at en borger ved testamente
uden videre opretter en stiftelse, idet afdøde her-
ved unddrager sine efterladenskaber fra samfun-
dets disposition. Testamenter, hvori der oprettes
stiftelser, kan derfor kun anses for gyldige, hvis
de findes at stemme overens med det almindelige
bedste. Om dette er tilfældet, må afgøres ved re-
geringens autorisation af stiftelsen. En sådan of-
fentlig autorisation kan imidlertid ikke være bin-
dende i al evighed, idet staten ej heller kan binde
eftertiden til at acceptere, at stifteiserne skal være
unddraget dens rådighed. Staten må således have
ret til "efter Tid og Omstændigheder at gjøre
Forandring endog i de af Privatpersoner indrette-
de og af Regienngen bekræftede Stiftelser' '. Med
hensyn til udøvelsen af denne ret var Ørsted imid-
lertid langt mere tilbageholdende end Kant. Ret-
ten måtte benyttes med den yderste varsomhed li-
gesom ved andre udslag af, hvad Ørsted kalder
statens overejendomsret, en oversættelse af det i
fremmed retslitteratur benyttede udtryk domimum
eminens. Ørsted måtte afstå fra at give denne sene-
re såkaldte permutationsret skarpe grænser. Ret-
ten burde kun udøves, hvor der var tale om en
"kjendelig Strid med væsentlige Statsøiemed",
hvor dens "Skadelighed eller Unytte er aldeles
evident", eller der forelå en "aabenbar Collision
med Almeenvellet' ', og selv da burde man så lidt
som muligt ændre i den oprindelige plan: "Der-
som altså ikke selve Hensigten med Stiftelsen er
ond, skadelig eller aldeles unyttig - et Tilfælde,
som vel ikke let vil indtræffe - bør den ikke opgi-
ves, om man end nødes til at gjøre Forandring i
de Midler, Stifteren har valgt til dens Opnaael-
se". 47)

Ørsteds tilbageholdenhed over for den vurde-
ring af stiftelser ud fra nyttebetragtninger, der var
så fremherskende i det 18. århundrede, viste sig
også på anden måde. Efter Danske Lovs regler
(5-14-15, 16, 18 og 19) var testationer til fordel for
fromme formål, kirke, skole og fattige særligt be-
gunstigede, idet der bortset fra disse tilfælde nor-
malt krævedes bevilling til oprettelse af testamen-
te. I sin lærebog fra begyndelsen af det 19. år-
hundrede havde professor Hurtigkarl gjort sig til
talsmand for en udvidende fortolkning af disse
regler som omfattende enhver offentlig brug og
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ikke blot de aniørte, men Ørsted afviste udtrykke-
ligt en sådan fortolkning og det argument herfor,
at alt, hvad der gives til det offentlige, kommer
staten eller det almindelige til bedste. Ørsted ville
holde sig til den snævre forståelse af bestemmel-
sen og henviste til, at udtrykket "gudelig brug"
viste tilbage til, at alle de nævnte formål oprinde-
lig havde hørt under kirken. 48)

Også på andre punkter ydede Ørsted bidrag til
en afklaring af en række af stiftelseslærens proble-
mer. Det gælder således sondringen mellem offent-
lige eller "publique" og private stiftelser, der var
genstand for tvivl. Ørsted definerede begrebet of-
fentlig stiftelse meget bredt, som "enhver lovgyl-
dig og vedvarende Indretning, der gaaer ud paa
at sikre Personer, som ei selv kunne vaage over
deres Ret, og især tilkommende Slægter visse
Fordele". 49) Hans udgangspunkt var altså det,
at alle stiftelser var offentlige. Staten måtte for dis-
se stiftelser, uanset om der i fundatsen var truffet
bestemmelse om offentlig tilsyn, være berettiget
til at føre tilsyn med bestyrelsen og påtale fun-
datsbrud: "da der intet Individuum gives, i hvem
den hele Interesse for Indretningens Vedligehol-
delse concentrerer sig, saa maa det Offentlige væ-
re berettiget og forpligtet til at tage sig af Sagen".
Med Ørsted rykker stiftelsesvæsenet således helt
ind i den offentlige rets sfære. Nogle af de offentli-
ge stiftelser havde deres oprindelse fra private,
andre fra staten. Indbyrdes var de meget forskelli-
ge, og Ørsted var opmærksom på, at man med
en mindre udstrakt betydning af ordet offentlig
også kunne kalde nogle af dem private. Det måtte
således gælde stiftelser, hvor bestyrelsen var fami-
liemedlemmer eller andre uden pligt til regn-
skabsaflæggelse for en offentlig myndighed. Som
eksempel nævner Ørsted visse klostre samt Det
Classenske Fideicommis og Det Reiersenske
Fond, der var oprettet af handelsmanden N.J.
Reiersen (1742-1795) til Nysø med det formål at
fremme industrien i København og de Sjælland-
ske købstæder. For Ørsted var øjemedet det afgø-
rende, når han talte om offentlige stiftelser, altså
at de var oprettet i offentligt øjemed eller til bedste
for tilkommende slægter. Ikke alle sådanne stiftel-
ser kunne imidlertid gøre krav på de fordele, der
i lovgivningen og på anden måde var tillagt of-
fentlige stiftelser, idet der da bl.a. måtte lægges
vægt på de snævrere interesser i stiftelsen og på,
at bestyrelsen ikke var rent privat. Undtaget fra
flere begunstigelser måtte således være familiefi-
deikommisser og klostre, der stod under privat
bestyrelse og indretninger, som f.eks. assurance-
kompagnier, hvor øjemedet vel var offentligt,

men hvor udbyttet tilkom private alene. 50)
I overensstemmelse med de principper, Ørsted

havde fastlagt, formuleredes, hvad der må be-
tragtes som hovedbestemmelsen i den sparsom-
me lovgivning om private og offentlige stiftelser,
Stempelforordningen af 3. december 1828 § 42 I, stk.
2, hvorefter dokumenter var stempelfri, når de
udstedtes i anledning af lån til "Kirker, Skoler,
Hospitaler, Tugt- og Fattig-Huse og i Alminde-
lighed alle af Kongen indrettede eller confirmere-
de Stiftelser ", dog at denne begunstigelse kun
gjaldt "Indretninger, som blot ere stiftede til al-
mindelig Gavn og satte under de af Kongen be-
skikkede Embedsmænds Bestyrelse og Tilsyn,
men ikke angaa saadanne, som nærmest have en-
kelte Familiers eller Klassers Bedste til Gjen-
stand, eller som skiønt de have et for det alminde-
lige Bedste gavnligt Øiemed tillige gaae ud paa at
skaffe Interessenterne et Udbytte ....".

I de senere juridiske fremstillinger af stiftelses-
retten henvistes til denne bestemmelse, se A.W.
Scheel: Personretten ((1859-1860), 2. udg. 1876, s.
738), der betragtede bestemmelsen som den mest
generelle med hensyn til sondringen, selvom der
"efter vore Love gives neppe nogen fast, for alle
Tilfælde gyldig Grændse mellem offentlige og pri-
vate stiftelser". Bestemmelsen fremhæves af Th.
Oppermann i Om Stiftelser (1860), s. 25 ff, som et
eksempel på, at loven udtrykkeligt omtaler, hvad
der er afgørende for henregningen af en stiftelse
som offentlig eller privat, men der henvises i
øvrigt her til, at udtrykkene anvendes i flere be-
tydninger, hvorved man særlig kan lægge vægt på
tilsynet, oprindelsen til stiftelsen, bestyrelsen og
stiftelsens formål.
9. Blandt de spørgsmål, der blev taget op i den
iøvrigt sparsomme juridiske litteratur om stiftel-
ser i det 19. århundrede, var det, om stiftelser
kunne betragtes somjuridiske personer. 51) I begyn-
delsen af det 19. århundrede var stifteisers retlige
status uklar, idet man benægtede, at stiftelser
kunne have egen retspersonlighed. Når man talte
om juridiske personer eller, som man tidligere
kaldte det, mystiske eller moralske personer, ville
man hertil alene regne personsammenslutninger
eller korporationer. Karakteristisk er opfattelsen
i Nørregaards Naturrettens Første Grunde (2. udg.
1787): ' 'Ved en moralsk Person forstaar man flere
Mennesker, betragtede som en Person" eller en
ældre afhandling af Ørsted i Juridisk Arkiv 18
(1808), hvor moralske personer omtales som "et
blot Begreb, hvorved flere hver for sig forskjellige
Individer henføres til en Eenhed" (s. 203). Stiftei-
serne er i disse definitioner ladet helt ude af be-
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tragtning. Ørsted gjorde senere i Haandbog VI
(1835), s. 469 ff, begrebet juridisk person til gen-
stand for en samlet omtale, hvor han anerkendte
stiftelser som juridiske personer. Han talte her om
retsforhold, der vedkommer "en ubestemt
Mængde af Menneskelige Individer" eller en "til
Bedste for en ubestemt Menneskemasse gjort
Indretning' ', men henfører også udtrykkeligt stif-
telsen i den af ham benyttede udvidede betydning
under juridiske personer. Den senere teori i det
19. århundrede tilsluttede sig dette synspunkt, så-
ledes A.W. Scheel i Personretten ((1859-1860), 2.
udg. 1876, s. 736 ff) og i tilslutning hertil Opper-
mann: Om Stiftelser, s. 2. Se også V.U. Olivarius:
Stiftelser (1910), s. 12.

Spørgsmålet om stifteisers retspersonlighed
havde i Tyskland været stærkt omtvistet, og det
var først, da F.C. von Savigny i System des heutigen
römischen Rechts II (1840), s. 235 ff havde aner-
kendt stiftelsen som juridisk person, at synspunk-
tet slog afgørende igennem. Savigny sondrede
mellem juridiske personer, der havde "eine sicht-
bare Erscheinung in einer Anzahl einzelner
Mitgliedern" og andre, der ikke havde et sådant
"sichtbares Substrat", men som beroede på "ei-
ne mehr ideale Existenz, die auf einem allgemei-
nen , durch sie zu erreichendem Zwecke beruht' '.
De første ville Savigny kalde "Corporationen",
medens man, som han udtrykte det, plejede at
kalde de andre for "Stiftungen". A.W. Scheel
var i sin omtale af stifteiserne betydeligt påvirket
af Savigny. For Scheel var det ligesom for Savigny
stifteisernes formål, deres "Øiemed", der var det
afgørende, ligesom Savigny havde talt om deres
"Zweck". Disse formål var, skrev Scheel i sin
fremstilling af personretten, især "Aandsdannel-
se og Godgjørenhed", hvor Savigny talte om
"Geistesbildung" og "Wohltätigkeit".

Et andet spørgsmål man i teorien kom ind på
var, om der til oprettelsen af en privat stiftelse
krævedes en særlig tilladelse (konfirmation, auto-
risation eller bekræftelse) fra det offentlige. Det
antog man i Tyskland på sædvaneretligt grund-
lag, ligesom også enkelte lovbestemmelser, blandt
andre den preussiske landret ( 1794) fastslog dette,
medens de kristne romerske kejsere oprindeligt
ikke havde fordret en sådan autorisation, da stif-
telser betragtedes som "res ecclesiasticae". 52)

I dansk ret kendte man en langvarig konfirma-
tionspraksis vedrørende stiftelser, men det anto-
ges ikke, at konfirmationen var en betingelse for,
at stiftelsen kunne komme i stand. I sin afhand-
ling fra 1801 om stiftelser synes Ørsted dog at for-
udsætte en offentlig autorisation, men han har på

dette tidspunkt næppe kendt administrativ prak-
sis. Senere fremhævede han, at en sådan tilladelse
ikke ubetinget var nødvendig. 53) I praksis ville
en konfirmation imidlertid ofte være nødvendig,
"thi til en saadan Stiftelse behøves en vedvarende
Administration, og en privat Mand kan ikke paa
egen Haand paalægge Nogen at bebyrde sig med
denne Administration". Lidt senere skriver han:
"for at danne en ny selvstændig Stiftelse af sin
Formue vil man i almindelighed behøve en høie-
ste Regierings Bemyndigelse". 54)

I tysk teori havde Savigny ud fra sin opfattelse
af den juridiske person som en fiktion, et kunstigt
retssubjekt, der kun kunne stiftes af den højeste
vilje, stillet krav om en tilladelse, som forudsæt-
ning for, at den juridiske person kunne komme
til eksistens. Denne opfattelse gjorde i Danmark
Tage Algreen-Ussing sig til talsmand for i sin
Haandbog i den danske Arveret (1855), hvor det med
et lignende ordvalg hævdes, at der til oprettelsen
af stiftelser kræves konfirmation: "Det er nemlig
nødvendigt, at der erhverves høiere Sanction paa
Dispositioner af denne Art, da derved dannes en
juridisk Person" (s. 166 f). Senere teori gav imid-
lertid ikke Algreen-Ussing ret i dette synspunkt.
A.W. Scheel henviste til, at der ikke i lovgivnin-
gen fandtes noget krav om regeringens samtykke
eller bekræftelse, men at der tværtimod i Danske
Lov var givet mulighed for også ved testamente
at oprette stiftelser til gudeligt brug (5-4-15, 16 og
19) se Personretten (2. udg. 1876, s. 743). 55)

I tysk teori var det tillige et omtvistet spørgs-
mål, der blandt andet kom frem i en meget omtalt
arvesag i begyndelsen af det 19. århundrede, der
angik oprettelsen af det Städelske kunstmuseum
i Frankfurt, om en stiftelse, der først oprettedes
ved selve testamentet, kunne gøres til arving i det
pågældende testamente. I en omtale af denne ty-
ske arvesag fremhæver Ørsted udtrykkeligt, at
det ikke kunne være tvivlsomt, at man "efter den
dansk-norske Ret, ogsaa kan indsætte physiske
eller juridiske Personer, som hverken paa den Tid
Testamentet blev oprettet, eller ved Dødsfaldet
endnu vare til; kun at de siden komme til Exi-
stens". 56) Omvendt var der heller ikke i Dan-
mark som f.eks. i hertugdømmerne Slesvig-Hol-
sten noget forbud imod testamentarisk eller an-
den overdragelse af fast ejendom eller andet til be-
stående stiftelser - et forbud der var dikteret af
angsten for "die todte Hand". 57)
10. På den grundlovgivende rigsforsamling
1848-1849 blev et forslag til en særlig bestemmel-
se om stiftelser bragt frem. Det lød således: "De
til Kirken, Skolen og milde Stiftelser henlagte el-
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ler skjenkende Eiendele og Midler kunne ikke an-
vendes til noget fremmed Øiemed". 58) Under
grundlovsdebatten var det den del af bestemmel-
sen, der tog sigte på kirkens ejendom, der gav ind-
ledning til en debat, som førte til, at forslaget ikke
vandt tilslutning på forsamlingen og ikke blev op-
taget i grundloven. Stifteisernes ejendomsret blev
ikke anfægtet. Hensynet til at lette overgangen fra
fæste til selveje på landet førte imidlertid i årene
efter grundlovens vedtagelse til gennemførelse af
en lovgivning, der havde til formål at fremme af-
hændelsen af de store godsmasser, der var knyttet
til visse stiftelser. Disse bestræbelser havde en pa-
rallel i liberale kræfters ønsker også i andre lande
om at unddrage besiddelsen af fast ejendom fra
"den døde hånd". 59) En lov af 21. juni 1854 gav
bestyrerne af blandt andet offentlige stiftelser, kir-
ker, hospitaler og klostre ret til at afhænde det til
stiftelsen hørende bøndergods til selveje eller ar-
vefæste med ret til at sælge og pantsætte dette. En
senere lov af 24. april 1860 søgte yderligere at frem-
me overgangen af fæstegodset til fri ejendom ved
at foreskrive, at bøndergods tilhørende en række
kirkers og offentlige stifteisers gods skulle afhæn-
des. Det drejede sig om en række stiftelseshospita-
ler samt blandt andet Støvringgård og Estvad-
gård Klostre, der var kommet under offentlig be-
styrelse. I loven var valgt den fremgangsmåde på
grund af uklarheden i begrebet offentlig stiftelse
60) udtrykkelig at opregne, hvilke stiftelser, der
var tale om.

Under forhandlingerne om disse love blev de
to store klosterstiftelser Vallø og Vemmetofte flere
gange bragt på bane, idet kredse på rigsdagen
med Tscherning og I. A. Hansen som talsmænd
ønskede disse stiftelser inddraget under den lov-
givning, der foreskrev afhændelse af bøndergod-
set. Det blev fra denne side gjort gældende, at
disse to stiftelser ikke i forhold til staten var en
selvstændig og uafhængig ejer af de midler, der
var i deres besiddelse, idet man blandt andet hen-
viste til, at stifteiserne var oprettet af kongelige
personer for statsmidler. Fra den modsatte side
afviste man disse betragtninger og fremhævede,
at bestyrelsen af disse klostre foregik helt uafhæn-
gigt af justitsministeriet, og uden at der indsend-
tes regnskaber til ministeriet. Disse stiftelser blev
derfor ikke inddraget under loven 1860. Der
fremsattes i de følgende år flere private lovforslag
om afhændelse af disse stifteisers jord - samt også
jord tilhørende Gisselfeld og Herlufsholm. På
rigsdagssamlingen 1870-1871 nedsattes en parla-
mentarisk kommission til undersøgelse af klostre-
nes retlige stilling. I sin betænkning af 1872 delte

kommissionen sig i et flertal og et mindretal, hvil-
ket sidste kunne hente støtte i en betænkning af
J. Nellemann for det synspunkt, at Valløs og
Vemmetoftes besiddelser ikke kunne betragtes
som statsejendom. 61) Forhandlingerne om
spørgsmålet fortsatte indtil nedsættelsen ved lov
af 5. marts 1909 af en kommission til udarbejdelse
af lovforslag om lens, stamhuses og fideikommis-
godsers overgang til staten samt undersøgelse af
Vallø og Vemmetofte klostres retsforhold til sta-
ten 62). Ved lensafløsningen 1919 blev Vallø,
Vemmetofte og Gisselfeld holdt udenfor.
11. I løbet af det 18. århundrede var man som
tidligere nævnt i stadig videre omfang kommet
ind på en vurdering af stifteisers nytte. Udviklin-
gen medførte efterhånden en udvidelse af stiftel-
sesformålene udover de traditionelle "fromme
formål' ' (piae causae) til almennyttige formål i bre-
dere almindelighed. Denne tendens fulgtes af en
række andre tegn på "verdsliggørelse" af stiftel-
sesvæsenet. I begyndelsen af det 19. århundrede
faldt det kirkelige tilsyn med stiftelser til skoler og
fattige væk som følge af en ny administrativ ord-
ning af skole- og fattigvæsenet. Disse stiftelser
blev overdraget kommunale myndigheder, efter-
hånden som de opgaver, som stifteiserne tilsigtede
at varetage, blev undergivet kommunale myndig-
heder. 63) Hospitaler bestyres dog stadig under
en inspektion og direktion med gejstlige medlem-
mer - under tilsyn af justitsministeriet. En lang
række velgørende stiftelser i det 19. århundrede
oprettedes som håndværkerstiftelser især i form af
friboliger og havde nærmest en korporativ karak-
ter helt uden kirkelig tilknytning. Den særstilling,
der i Danske Lov var indrømmet testationer til
"gudelig brug", nemlig til fordel for kirker, sko-
ler og fattige, var faldet væk ved arveforordningen
af 1845, der indrømmede en fri testationsret til
enhvert formål. Kunst og kultur i vid forstand var
nogle af disse formål.

Indførelsen af ministerialsystemet i 1848 med-
førte forskellige ændringer i ressortforholdene
vedrørende stiftelser. Ved kgl. kundgørelse af 24.
nov. 1848 af forretningerne mellem de forskellige
ministerier fordeltes sager vedrørende stiftelser,
således at justitsministeriet fik tillagt stiftelsesvæ-
senet i almindelighed, idet der til dette ministeri-
um henlagdes "offentlige stiftelser, for saa vidt de
ikke henhøre under det almindelige fattigvæsen
eller Undervisnings- og Skolevæsenet". De sær-
lig undtagne grupper hørte hvad angår det almin-
delige fattigvæsen under indenrigsministeriet.
Stiftelser vedrørende kirke-, undervisnings- og
skolevæsenet hørte under kirke- og undervis-
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ningsministeriet.
Ved fastlæggelsen af ressortforholdet mellem

de enkelte ministerier, herunder også de senere
tilkomne ministerier, har man navnlig lagt vægt
på formålet. Ved bekg. af 17. dec. 1908 blev såle-
des "legater og stiftelser til fordel for handelsstan-
den" og for "søfarende" overført til det s.a. op-
rettede ministerium for handel og søfart. I almin-
delighed vil stiftelser, der ikke falder ind under de
særligt undtagne grupper, og som ikke har en lo-
kal afgrænsning, men vedrører hele landet, høre
under justitsministeriet. Legater, der ikke ud-
trykkeligt er henvist til et bestemt ministeriums
ressort, f.eks. familielegater, har hidtil i reglen
været anset som hørende under justitsministeriet,
såfremt legatet undergives privat bestyrelse eller
bestyres af en under justitsministeriet hørende
myndighed.

De mest karakteristiske træk ved stiftelsesret-
tens udvikling siden det 19. århundrede er til-
komsten af nye stiftelsesformål samt en udvikling
af praksis vedrørende ændring af stiftelsesformål,
der synes at gå langt videre end tidligere og nær-
me sig tendensen i det 18. århundrede til at lægge
et nyttekriterium til grund for vurderingen af stif-
telsens fortsættelse. Rummeligheden af stiftelses-
formen har imidlertid i særlig grad vist sig gen-
nem oprettelsen af stiftelser, der stod som indeha-
ver af større erhvervsvirksomheder. Oprettelsen
af Carlsbergfondet 1876, 64) er et første eksem-
pel. Andre eksempler er Nordisk Insulinlaborato-
rium (1927) og Egmont H. Petersens Fond
(1923), hvis formål ifølge ny fundats 1979 er "at
udøve erhvervsmæssig virksomhed og derigen-
nem indvinde midler til anvendelse i alrnenvelgø-

rende øjemed" samt en lang række andre er-
hvervsdrivende fonds. 65) For en række af disse
erhvervsdrivende stiftelser er i fundatsen fore-
skrevet regler om anvendelsen af hele eller en del
af overskuddet til kulturelle eller velgørende for-
mål, medens andre har en rent privat karakter,
og ikke ved deres formål adskiller sig fra er-
hvervsdrivende selskaber. Set i et historisk per-
spektiv lader det sig ikke uden videre afgøre, i
hvilket omfang stiftelser af denne art bør betegnes
som en anomali, der falder udenfor det traditio-
nelle stiftelsesbegreb. Efter stiftelsesvæsenets
gradvise verdsliggørelse efter reformationen har
en king række nye stiftelsesformer set dagens lys.
66) På den anden side har udviklingen inden for
socialforsorgen gjort milde stiftelser i traditionel
forstand langt mere sjældne, og inflationen har
gjort sit til at gøre oprettelsen af rene kapitalstiftel-
ser mindre tillokkende.

Henlæggelsen af store godsmasser til forsørgel-
se af en bestemt stand eller familie adskiller sig ik-
ke principielt fra stiftelser, der væsentligst har til
formål at videreføre driften af en erhvervsvirk-
somhed. Udgangspunktet i lovgivningen og teo-
ri, siden man i begyndelsen af det 19. århundrede
begyndte nærmere at spekulere over stiftelsens
retlige karakter, har været en særlig omsorg for
den offentlige stiftelse, der varetog opgaver af be-
tydning for samfundet i almindelighed, og man
har i lovgivning og teori stræbt efter at afgrænse
dette begreb, således at rent private stiftelser ikke
nød de fordele, som de traditionelle stiftelser fra
gammel tid har været indrømmet, samtidig med
at man har erkendt statens pligt til også at føre til-
syn med de private stiftelser.
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Kapitel III.

Udvalgets almindelige synspunkter.
I. Indledning.

1. Som baggrund for udvalgets overvejelser om
en lovgivning om fonde skal følgende anføres om
de gældende regler om fonde og om fondenes ka-
rakter. (Fonde benyttes som en fællesbetegnelse
for fonde, legater, stiftelser og andre selvejende
institutioner).

2. Betegnelsen fonde dækker over en kategori af
institutioner, som har det fællestræk, at de er
»selvejende«, idet ingen uden for fonden har ejen-
domsret til fondens formue.
Som anført i udvalgets kommissorium stilles der
ikke noget krav om, at en fond i forbindelse med
dens oprettelse skal anmeldes til eller godkendes
af nogen offentlig myndighed, ligesom, der ikke
eksisterer noget løbende obligatorisk offentligt til-
syn med fonde. Dog skal fonde, der driver er-
hvervsmæssig virksomhed ved handel, hånd-
værk, industri etc., ifølge § 20 i lov nr. 23 af 1.
marts 1889 om handelsregistre, firma og prokura
anmelde deres firma til handelsregisteret. Der er
heller ikke noget krav om offentliggørelse af regn-
skaber og kun i meget begrænset omfang adgang
til offentlig indsigt i fondenes virksomhed. Fonde,
hvis fundatser ikke er stadfæstede, jfr. nedenfor,
reguleres derfor som hovedregel alene af de reg-
ler, der ifølge det dokument, hvorved fonden op-
rettes (testamente, gavebrev eller lignende) og
fondens fundats, gælder for fondens virksomhed.
Det er således fundatsen, der fastkegger, hvilke
formål fonden skal varetage, hvorledes kapitalen
skal anbringes og forvaltes, og hvorledes ledelsen
skal sammensættes og vælges. Kravene til regn-
skabsaflæggelse og revision, herunder eventuelt
regler om offentliggørelse af regnskabet, afhæn-
ger af fundatsens bestemmelser herom. Fonde,
der driver erhvervsvirksomhed, er dog undergi-
vet reglerne i bogføringslovgivningen, herunder
denne lovgivnings bestemmelser om regnskabs-
aflæggelse.
Fundatsen kan også indeholde regler om adgan-

gen til at ændre fundatsen og om, hvorledes der
skal forholdes i tilfælde af fondens eventuelle op-
hør.
Som det fremgår af redegørelserne i kapitel II og
bilag 1, har der gennem meget lang tid været en
adgang til at opnå offentlig godkendelse (stadfæ-
stelse) af fundatsen for en fond. En sådan stadfæ-
stelse indebærer - udover en godkendelse af fon-
dens oprettelse - at fonden undergives et løbende
tilsyn, der sædvanligvis udøves af det ministeri-
um, som har stadfæstet fundatsen.

3. Der gælder ingen begrænsninger med hensyn
til, hvem der kan oprette fonde. Fonde kan såle-
des oprettes af fysiske personer, en kreds af fysiske
personer, juridiske personer eller af et samvirke
af de nævnte grupper.
Bortset fra at en fonds formål ikke må stride mod
lov og ærbarhed eller mod forbudet mod oprettel-
se af familiefideikommisser, gælder der ingen be-
grænsninger i de formål, som kan tilgodeses gen-
nem oprettelsen af en fond. Der stilles heller ingen
krav om, at fonden er i besiddelse af en vis mind-
stekapital.
Kravene til de dispositioner, hvorved fonden op-
rettes, adskiller sig ikke fra de krav, som stilles til
andre dispositioner af den pågældende art. Dis-
positionen skal være gyldig efter de almindelige
formueretlige, familieretlige eller arveretlige reg-
ler.
Når en fond er gyldigt oprettet, kan fondens kre-
ditorer - ligesom det er tilfældet med aktieselska-
ber og andre juridiske personer - alene holde sig
til fondens formue med henblik på fyldestgørelse
af deres krav. Et selvstændigt ansvar for fondens
bestyrelse kan kun komme på tale, hvis bestyrel-
sen har disponeret på en sådan måde, at den efter
dansk rets almindelige erstatningsregler har på-
draget sig erstatningsansvar.

4. Der findes ingen lovregler, der fastlægger de
krav, som må stilles for at anerkende fonden som
et selvstændigt retssubjekt.
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Efter almindelige retsgrundsætninger må det an-
tages, at oprettelsen af en fond kræver, at en for-
mue er henlagt (udskilt) under en selvstændig le-
delse til varetagelse af bestemte formål.
Fundamentalt er kravet om en effektiv uigenkal-
delig udskillelse af fondens kapital fra stifterens
formue. Dette indebærer, at kapitalen ikke kan
tilbageføres til stifteren eller hans familie. Fonde,
der medfører en selvbåndlæggelse eller reelt tilsig-
ter en sådan, kan derfor ikke anerkendes som
selvstændige retssubjekter.
Spørgsmålet om effektiv udskillelse har navnlig
betydning ved fonde, der oprettes i stifterens le-
vende live. Kravet er ikke til hinder for, at fondens
kapital ved oprettelsen kan bestå af en fordring på
stifteren, men det må i så fald kræves, at tilsagnet
om (senere) at overdrage midler til fonden er
modtaget af en tredjemand på fondens vegne.
Spørgsmålet kan foreligge for skattemyndighe-
derne i forbindelse med anerkendelse af fonde
som selvstændige skattesubjekter. I praksis har
skattemyndighederne stillet krav om en effektiv
udskillelse af fondens formue, og at der i fondens
bestyrelse sidder mindst et medlem, som er uaf-
hængigt af stifteren.

5. Med hensyn til karakteren af de bestående fon-
de skal følgende anføres.

1°. Fondenes størrelse varierer stærkt. Ikke
mindst fra ældre tid eksisterer der en lang række
fonde, herunder familiefonde og fonde, der tjener
lokale formål, med meget begrænsede kapitalres-
sourcer. På den anden side er der oprettet en ræk-
ke fonde, herunder fonde med tilknytning til er-
hvervsvirksomheder, som ejer meget betydelige
kapitaler.

2°. De formål, som fondene skal tjene, dækker
endvidere over et meget bredt spektrum. Sæd-
vanligvis har man sondret mellem familiefonde,
d.v.s. fonde, hvortil medlemmerne af en eller flere
familier har ene- eller fortrinsret, og almennyttige
fonde, dvs. fonde, som skal tilgodese almenvel-
gørende (sociale) formål eller andre formål, som
sædvanligvis anses for almennyttige, f.eks. støtte
til kulturelle, videnskabelige, sygdomsbekæm-
pende og uddannelsesmæssige formål. Denne
sondring er dog langt fra udtømmende. Der fin-
des en række fonde, som hverken har familiemæs-
sige formål eller er oprettet med henblik på frem-
me af formål, der traditionelt har været anset for
almennyttige. Af betydning er bl.a. de fonde, som
har til formål at videreføre driften af en bestemt
erhvervsvirksomhed. Hertil kommer, at en lang

række fonde har »blandede« formål, idet de yder
støtte dels til almennyttige formål, dels til andre
formål, herunder støtte til stifterens familie.

3°. Der gør sig endvidere betydelige forskelle gæl-
dende i den måde, hvorpå fondenes kapitaler er
anbragt og forvaltes.
Mange fonde har deres kapital anbragt i obligati-
oner og andre værdipapirer, som er tilfaldet fon-
den ved stiftelsen eller senere er erhvervet med
henblik på formuens bevarelse og - inden for den-
ne ramme - opnåelsen af det bedst mulige afkast
af kapitalen.
Andre fonde har deres kapital anbragt i fast ejen-
dom. Ejendommene kan være erhvervet som et
led i anbringelsen af fondens midler, f.eks. udlej-
ningsejendomme, men der kan også være tale om
ejendomme, som samtidig tjener til opnåelse af
fondens formål. Dette vil typisk være tilfældet
med stiftelser, der har til formål at stille friboliger
til rådighed for den kreds, der er omfattet af for-
målet.
Fondes erhvervsmæssige virksomhed kan foregå
under forskellige former. Visse fonde ejer og driv-
er direkte en erhvervsvirksomhed. Dette gælder
bl.a. de fonde, der ejer landbrugsejendomme,
hvad enten landbruget drives som (ren) erhvervs-
mæssig investering, eller driften af landbruget til-
lige indgår som led i fondens formål.
Fonde, der driver anden erhvervsvirksomhed end
landbrug, vil ofte udøve erhvervsvirksomheden
gennem en anden virksomhed, som fonden ejer
eller hvortil fonden har en særlig kvalificeret til-
knytning (dattervirksomheder). Dette er tilfældet
ved de såkaldte holdingfonde, der driver virksom-
hed gennem et aktie- eller anpartsselskab, eller en
anden virksomhed, som fonden har indflydelse

II. Baggrund for oprettelsen af fonde.

Fondsformen har i de sidste årtier fået større ud-
bredelse, først og fremmest gennem oprettelse af
fonde med tilknytning til en erhvervsvirksomhed.
Udvalget har overvejet, hvad der er baggrunden
for denne udvikling.
Udover ønsket om at fremme de almennyttige el-
ler andre formål, som stifteren ønsker at tilgodese,
må en væsentlig årsag efter udvalgets opfattelse
søges i de gældende beskatningsregler.
Med hensyn til disse regler henvises til gennem-
gangen i skatteunderudvalgets redegørelse (bilag
8). Det fremgår heraf, at fonde på linie med andre
juridiske personer ikke er formueskattepligtige.
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Med hensyn til indkomstbeskatning beskattes
fonde kun af indtægter fra erhvervsmæssig virk-
somhed, medens kapitalafkast i form af renter af
obligationer og andre værdipapirer eller aktieud-
bytter ikke beskattes. Også gaver til fonde er skat-
tefri. Derimod er gaver til fysiske personer eller
til fuldt skattepligtige juridiske personer ind-
komstskattepligtige hos modtageren (bortset fra
gaver til familiemedlemmer, der er omfattet af ga-
veafgiftsreglerne). Endvidere betales der ikke ga-
veafgift i forbindelse med gaver til fonde, ligesom
der gælder særlige regler om arveafgift af midler,
der tilfalder fonde.
Fonde er således i skatte- og afgiftsmæssig hense-
ende undergivet relativt lempelige regler.
Set på denne baggrund har oprettelsen af en fond
ofte stået som en hensigtsmæssig måde at løse ge-
nerationsskifteproblemer på i forbindelse med vi-
dereførelse af en erhvervsvirksomhed.
Også bortset fra de skatte- og afgiftsmæssige reg-
ler kan fondsformen være velegnet til løsning af
generationsskifteproblemer. Alternativet til vide-
reførelse af erhvervsvirksomheden i fondsform
kan således være en opsplitning af virksomheden
på mange arvinger, hvilket ofte vil have skadelige
virkninger for virksomheden. Ved hensigtsmæs-
sige fundatsbestemmelser kan stifteren bibringe
virksomheden en stabilitet og kontinuitet i ledel-
sesforholdene og i kapitalforholdene.
Ved overdragelse af en virksomhed til en fond kan
stifteren endvidere sikre virksomheden mod kon-
kurrenters eller andres opkøb.
Valg af fondsformen kan også være motiveret ud
fra stifterens ønske om at sikre kapitalgrundlaget
i den pågældende erhvervsvirksomhed. Gennem
fundatsen vil opsparingsformålet kunne tilgode-
ses på den måde, at overskuddet i stedet for at ud-
loddes til andre formål skal henlægges - helt eller
delvis - som opsparing, eventuelt således at ud-
lodninger og udbetalinger fra fonden først finder
sted, hvis kapitalen har en vis størrelse, eller efter
et vist åremål efter stiftelsen. Har fonden alene til
formål at udøve en bestemt virksomhed, forbliver
overskuddet i fonden.
At ingen har ejerinteresser som deltagere i fon-
den, kan være et vigtigt motiv for valg af den selv-
ejende institution som grundlag for en erhvervs-
virksomhed, f.eks. hvor institutionen er afhængig
af offentlig støtte under driften.
Anvendelse af fondsformen i forbindelse med er-
hvervsvirksomhed kan dog også give anledning til
visse problemer.
Som følge af, at fonde er selvejende, og der således
ikke er en kreds af ejere, der vælger og kontrolle-

rer ledelsen, er det ikke ualmindeligt, at ledelsen
gøres selvsupplerende. Dersom fundatsens be-
stemmelser herom ikke udformes omhyggeligt,
kan selvsuppleringsprincippet medføre risiko for,
at ledelsen ikke får den dynamik og personforny-
else, som kan være af afgørende betydning for
fondens fortsatte erhvervsmæssige virksomhed.
Ved overvejelserne om, hvorvidt erhvervsdrift
bør udøves i fondsform fremfor f.eks. i aktiesel-
skabsform, må erhvervsvirksomhedens fremtidi-
ge kapitalbehov tages i betragtning. Det kan her
være et problem, at fonde ikke som aktieselskaber
har mulighed for at tilvejebringe yderligere kapi-
tal gennem udvidelse af aktiekapitalen. For hol-
dingfonde kan tilsvarende problemer opstå med
hensyn til at indskyde kapital i dattervirksomhe-
derne i takt med disses kapitalbehov, således at
stemmemajoriteten fortsat opretholdes. Dette
problem forstærkes, hvis fonden har en fundats-
mæssig forpligtelse til at opretholde stemmemajo-
riteten i et eller flere datterselskaber.
En del af disse vanskeligheder vil dog som foran
nævnt kunne undgås eller formindskes gennem
hensigtsmæssige fundatsbestemmelser om hen-
læggelse til konsolidering af fondens formue.

III. Behovet for lovgivning.

1. Det ville selvsagt være ønskeligt, om man som
baggrund for vurderingen af behovet for og ud-
formningen af en fondslovgivning havde sikre op-
lysninger om fondenes antal og størrelse. Bortset
fra de stadfæstede fonde findes der imidlertid ikke
almindeligt tilgængelige oplysninger om antallet
og størrelsen af de eksisterende fonde. Tilveje-
bringelsen af sådanne oplysninger ville kræve lov-
hjemmel.
For så vidt angår de stadfæstede fonde, henvises
til oplysningerne i bilag 6. Det fremgår heraf, at
der findes 5.000 stadfæstede fonde, og at disse
fonde formentlig ejer kapitaler på i alt ca. 6 mia.
kr.
I redegørelsen fra det i kapitel I omtalte skatteun-
derudvalg, jvf. bilag 8, har udvalget på grundlag
af de oplysninger, der foreligger fra skattemyn-
dighederne, opstillet visse beregninger over stør-
relsen af de eksisterende fonde. Selv om bereg-
ningerne som fremhævet i redegørelsen er behæf-
tet med betydelig usikkerhed, tyder også disse på,
at betragtelige kapitaler er bundet i fonde.
På baggrund af udvalgets almindelige erfaringer
kan man tiltræde kommissoriets forudsætning
om, at der i de seneste årtier er sket en stigning
i antallet af fonde, ikke mindst fonde med tilknyt-
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ning til erhvervsvirksomheder, og at de erhvervs-
drivende fonde råder over betydelige formuer. De
erhvervsvirksomheder, som fonde direkte eller
indirekte har kontrol over, spiller også beskæfti-
gelsesmæssigt en ikke uvæsentlig rolle.
Udvalget har bl.a. af denne grund ikke fundet det
påkrævet at lade udarbejdelsen af udkast til en
fondslovgivning afvente tilvejebringelsen af ud-
tømmende statistiske oplysninger om antallet og
størrelsen af bestående fonde. Efter udvalgets me-
ning er det på den anden side klart, at sådanne
oplysninger bør tilvejebringes. Et krav om regi-
strering af alle bestående og fremtidige fonde ind-
går derfor som et væsentligt led i udvalgets for-
slag.

2. En registreringsordning vil ikke blot tjene det
formål at skaffe pålidelige oplysninger om fonde-
nes antal og størrelse, men også medvirke til at
skabe øget offentlighed omkring fondenes virk-
somhed. Udvalget tillægger dette væsentlig be-
tydning, bl.a. fordi fondes karakter af selvejende
institutioner bevirker, at der ikke ved fonde - som
det er tilfældet ved selskaber og foreninger - er en
generalforsamling eller anden instans, som kan
føre kontrol med bestyrelsen. Den væsentligste
reaktionsmulighed består i, at fondens bestyrelse,
hvis den handler i strid med fundatsen eller i
øvrigt misrøgter sit erhverv, efter omstændighe-
derne kan pådrage sig erstatnings- eller strafan-
svar. Effektiviteten i disse sanktionsmuligheder
svækkes imidlertid af, at udenforstående ikke har
noget krav på at få kendskab til bestyrelsens dis-
positioner, hvortil kommer, at der langtfra altid
vil være nogen, som er i besiddelse af den fornød-
ne søgsmålskompetence.
Registrering i fondsregisteret indebærer, at myn-
dighederne, de interessesubjekter, som skal tilgo-
deses gennem fondenes virksomhed, og offentlig-
heden bliver bekendt med eller får mulighed for
at skaffe sig kendskab til fondens oprettelse, til
grundlaget for fondens virksomhed (fundatsen)
og til bestvrelsens sammensætning. Det er endvi-
dere efter udvalgets mening ønskeligt, at offent-
ligheden får mulighed for løbende at følge fonde-
nes virksomhed. Udvalget foreslår derfor, at det
pålægges fondene at indsende deres årsregnska-
ber til fondsmyndigheden eller - for erhvervsdri-
vende fonde - til aktieselskabs-registeret.

3. Efter udvalgets opfattelse bør man imidlertid
ved en kommende fondslovgivning ikke blive stå-
ende herved. Udvalget finder, at fonde i dag ud-
gør en så betydelig faktor såvel økonomisk som

samfundsmæssigt, at der er behov for en lovmæs-
sig regulering af fondenes virksomhed. Lovgiv-
ningen bør indeholde bestemmelser, der fastlæg-
ger rammerne for fondes virksomhed. Det drejer
sig bl.a. om bestemmelser om kapital, ledelse,
regnskabsaflæggelse, revision, overskudsanven-
delse og ændringer af fundatser. Hovedpunkter-
ne i udvalgets forslag på disse punkter nævnes
nedenfor.
Gennem sådanne regler sikres det, at fondes virk-
somhed udøves under iagttagelse af visse grund-
læggende regler, der medvirker til at sikre en for-
svarlig drift. Ved vurderingen af behovet for så-
danne regler må det erindres, at fonde normalt
skal virke uden tidsbegrænsning, og at der som
foran anført ikke er noget uden for bestyrelsen stå-
ende organ, som kan føre tilsyn med bestyrelsen
og medvirke til at foretage de tilpasninger, som
i kraft af fondenes i princippet tidsubegrænsede
virksomhed kan være nødvendige på grund af
ændrede forhold.
Ved udarbejdelsen af forslag til de nævnte be-
stemmelser har udvalget taget sit udgangspunkt
i de regler, der i praksis har udviklet sig for de
stadfæstede fonde. Der henvises herom til redegø-
relsen i bilag 1.
Der har imidlertid i udvalget været enighed om,
at disse regler ikke uden videre bør lægges til
grund for en lovmæssig regulering. På visse
punkter har udvalget - bl.a. på baggrund af den
vidtstrakte frihed, som fondsstiftere og fondenes
ledelse hidtil har haft med hensyn til fastlæggelsen
af fondens virksomhed - fundet, at man ved en
kommende lovgivning bør undlade en regule-
ring, der er lige så indgående som den, der gælder
for de stadfæstede fonde.

IV. Særligt om erhvervsdrivende fonde.

I overensstemmelse med kommissoriet har udval-
get indgående overvejet, om der bør fastsættes
særlige regler for erhvervsdrivende fonde, og hvil-
ke fonde der i givet fald bør være omfattet af så-
danne regler.
Kommissoriets bemærkninger om erhvervsdri-
vende fonde blev uddybet i en udtalelse, som ju-
stitsministeriets og industriministeriets repræsen-
tanter i udvalget fremkom med i december 1980.
Udtalelsen er optrykt som bilag 4.

.1. Efter udvalgets mening er mange af de ovenfor
omtalte grundlæggende regler for fonde af en så-
dan karakter, at de er egnet til at finde anvendel-
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se på såvel erhvervsdrivende som ikke-erhvervs-
drivende fonde.
På den anden side finder udvalget, at der for de
erhvervsdrivende fonde gør sig en raekke særlige
hensyn gældende, som begrunder, at der for disse
fonde dels sker en fravigelse af nogle af de nævnte
almindelige fondsregler, dels fastlægges regler,
som supplerer de almindelige regler.
Udgangspunktet for udvalgets overvejelser har
været, at der for erhvervsdrivende fonde bør til-
stræbes en rimelig ligestilling mellem de regler,
der skal gælde for disse fonde, og de regler, der
gælder for erhvervsvirksomhed, der drives under
andre former. De hensyn, som har motiveret gen-
nemførelsen eller overvejelsen af regler om sådan-
ne andre virksomhedsformer, gør sig i betydeligt
omfang gældende for de erhvervsdrivende fonde.
Dette gælder således - navnlig når der er tale om
fonde, der direkte udøver erhvervsvirksomhed -
sikring af kreditorer, medkontrahenter og medar-
bejdere. Det bør efter udvalgets mening tilstræ-
bes, at de regler, der gælder for udøvelse af er-
hvervsmæssig virksomhed, er uafhængige af, un-
der hvilken form virksomheden drives. Lovreg-
lerne bør således som udgangspunkt være »neu-
trale« i forhold til de forskellige virksomhedsfor-
mer.
En mere indgående lovmæssig regulering findes
i dag kun for så vidt angår aktie- og anpartsselska-
ber. I betænkning 937/81 om kommanditselska-
ber har et udvalg under industriministeriet fore-
slået en lovregulering af disse selskaber, der tager
sit udgangspunkt i de gældende regler om aktie-
og anpartsselskaber. Der er endvidere i 1981 ned-
sat et udvalg med den opgave at overveje regler
om andelsselskaber.
På denne baggrund har udvalget ved udarbejdel-
sen af regler om erhvervsdrivende fonde taget sit
udgangspunkt i de gældende love om aktie- og an-
partsselskaber.

2. Et væsentligt spørgsmål i forbindelse med ud-
valgets overvejelser har som nævnt været af-
grænsningen af de fonde, som skal være omfattet
af de særlige regler om erhvervsdrivende fonde.
Med henblik på at tilvejebringe oplysninger
om, hvorledes begrebet erhvervsdrivende er fast-
lagt i den gældende lovgivning, har udvalget ind-
hentet oplysninger herom fra de berørte ministe-
rier. En oversigt over de gældende lovbestemmel-
ser er optaget i bilag 5, der også indeholder et
sammendrag af de indhentede oplysninger.
Det fremgår heraf, at udtrykket erhvervsdrivende
ikke anvendes entydigt i lovene. Den forskellige

afgraensning synes dog ikke at grunde sig i princi-
pielle forskelle i retsopfattelsen, men må ses som
udtryk for lovenes forskellige formål og tilblivel-
sestidspunkt.
Som generelt træk ved afgrænsningen kan det
konstateres, at retsopfattelsen har udviklet sig fra
et snævrere erhvervsbegreb henimod et mere
rummeligt og fleksibelt begreb.
Ved de forskellige loves afgrænsning af begrebet
erhvervsdrivende synes man overvejende at læg-
ge vægt på arten af den udøvede virksomhed. Til-
sigtes det normalt at indvinde økonomisk udbyt-
te, vil man betragte virksomheden som er-
hvervsdrivende, uanset om virksomheden kon-
kret betaler sig. I en række love anses en virksom-
hed ligeledes som erhvervsdrivende, såfremt den
leverer varer m.v., for hvilke virksomheden nor-
malt forlanger betaling, der dækker omkostnin-
gerne. At der i den konkrete situation faktisk ikke
erlægges noget vederlag, er ikke afgørende.
På denne baggrund har udvalget fundet det mest
hensigtsmæssigt i loven udtrykkeligt at fastlægge,
hvilke fonde der skal anses for erhvervsdrivende.
Man har endvidere fundet, at det afgørende krite-
rium bør være, om fonden leverer varer eller im-
materielle rettigheder, tjenesteydelser eller lig-
nende, for hvilke der normalt ydes vederlag, eller
udøver virksomhed med salg eller udlejning af
fast ejendom. De hensyn, som begrunder udar-
bejdelse af særlige regler om erhvervsdrivende
fonde, gør sig efter udvalgets mening gældende
ved adle sådanne fonde.
Det fremgår heraf, at også fonde, som har et for-
mål, der adskiller sig fra eller ligger udover er-
hvervsdrift, f.eks. almennyttige fonde eller fami-
liefonde, anses som erhvervsdrivende, hvis for-
målet søges opnået på de angivne måder.

3. Et vigtigt spørgsmål for udvalget har været, om
bestemmelserne for erhvervsdrivende fonde også
bør gælde for fonde, hvor den erhvervsmæssige
virksomhed udøves gennem en anden virksom-
hed, typisk et aktie- eller anpartsselskab (datter-
virksomhed), som fonden har en særlig kvalifice-
ret tilknytning til (holdingfonde).
For så vidt angår holdingfonde, hvor dattervirk-
somheden er organiseret som aktie- eller anparts-
selskab, har udvalget fundet, at ønsket om i prin-
cippet at ligestille de forskellige virksomhedsfor-
mer må føre til, at sådanne fonde anses som er-
hvervsdrivende, hvis fonden og datterselskabet
efter reglerne i aktieselskabslovens § 2 udgør en
koncern.
Med hensyn til dattervirksomheder, som ikke er
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organiseret som aktie- eller anpartsselskaber,
henviser udvalget til, at sådanne virksomheder
ved lov nr. 284 af 10. juni 1981 om visse selskabers
aflæggelse af årsregnskab m.v. er inddraget un-
der koncernbegrebet. Et flertal af udvalgets med-
lemmer finder, at dette bør føre til, at fondslov giv-
ningens koncernbegreb - og dermed begrebet er-
hvervsdrivende fonde - udvides til at omfatte an-
dre virksomheder end aktie- eller anpartsselska-
ber, hvis fonden har den i aktieselskabslovens §
2 nævnte forbindelse med disse virksomheder.

4. Under drøftelserne af regler for de fonde, der
herefter skal anses som erhvervsdrivende, har ud-
valget fundet, at det på en række punkter ikke vil
være rimeligt eller hensigtsmæssigt uden videre at
overføre aktie- og anpartsselskabslovenes regler
til erhvervsdrivende fonde, og man har derfor,
hvor de hensyn, som ligger bag disse love, ikke
eller dog ikke fuldt ud gør sig gældende, eller hvor
fondenes særlige karakter motiverer andre løsnin-
ger end selskabslovenes, undladt at overføre de
pågældende regler eller foreslået bestemmelser,
der fraviger selskabslovenes ordning.
Herigennem har man opnået en ikke ubetydelig
forenkling i forhold til selskabslovene.

V. Offentligt tilsyn.

1. Udvalget har indgående drøftet, om der for
fonde eller visse grupper af fonde bør etableres et
offentligt tilsyn. De generelle regler, som udvalget
foreslår for fonde, herunder erhvervsdrivende
fonde, har som nævnt til formål at medvirke til
at sikre, at fondenes virksomhed udøves på for-
svarlig vis. Også den øgede offentlighed med hen-
syn til fondenes virksomhed, som udvalget fore-
slår, vil bidrage hertil.
Efter udvalgets mening er der imidlertid herudo-
ver behov for visse tilsynsregler. Udvalget har
herved lagt vægt på fondenes økonomiske og
samfundsmæssige betydning. Endvidere har det
for udvalget været væsentligt, at fonde normalt
skal virke uden tidsbegrænsning, og at der ikke
er noget organ, der som generalforsamlingen i et
aktieselskab eller en forening kan kontrollere be-
styrelsens dispositioner.
Hertil kommer, at de generelle regler, som udval-
get foreslår, som følge af fondenes store forskellig-
hed i et vist omfang har karakter af rammebe-
stemmelser, der bør kunne tilpasses eller fraviges
efter den enkelte fonds forhold. En sådan tilpas-
ning bør tilrettelægges i et samvirke mellem fon-
dens bestyrelse og en myndighed, som i kraft af et

vist tilsyn har indsigt dels i de fondsretlige regler,
dels i den pågældende fonds forhold. Som eksem-
pel kan henvises til udvalgets nedenfor omtalte
forslag til regler om uddeling og overskudsanven-
delse.
Udvalget har ved overvejelsen af tilsynsregler lagt
betydelig vægt på, at reglerne såvel indholdsmæs-
sigt som organisatorisk udformes på en sådan må-
de, at de ikke nødvendiggør opbygningen af et
større administrativt apparat. Udvalget finder
derfor, at man - også henset til, at der ikke hidtil
har været lovgivet på området - bør være tilbage-
holdende med forslag, der lægger op til en alt for
omfattende og ressourcekrævende regulering. I
denne forbindelse spiller det også en væsentlig
rolle, at man som nævnt ikke i dag har sikre oplys-
ninger om antallet og størrelsen af de eksisterende
fonde og dermed over de administrative konse-
kvenser af en tilsynsordning.
Lige så vigtigt er det, at man - selv om man har
et ikke ubetydeligt erfaringsgrundlag i den admi-
nistrative praksis med hensyn til de stadfæstede
fonde - efter udvalgets mening risikerer ved et for
højt »ambitionsniveau« at lægge sig fast på løsnin-
ger, som i praksis vil vise sig at være uhensigts-
mæssige.
Udvalget foreslår på denne baggrund, at tilsyns-
myndigheden - således som det hidtil har været
tilfældet med hensyn til de stadfæstede fonde -
skal være det ministerium, under hvis forret-
ningsområde fondens hovedformål hører (fonds-
myndigheden).

2. Hvad angår de erhvervsdrivende fonde gør der
sig efter udvalgets opfattelse særlige hensyn gæl-
dende, der tilsiger, at tilsynet udøves i et samar-
bejde mellem fondsmyndigheden og aktiesel-
skabs-registeret. Som anført har udvalget ved ud-
arbejdelsen af forslaget til regler for erhvervsdriv-
ende fonde taget sit udgangspunkt i de gældende
selskabslove. Dette indebærer, at kontrollen med
overholdelsen af de regler, der for de erhvervs-
drivende fonde supplerer de almindelige fonds-
retlige regler, efter udvalgets mening mest hen-
sigtsmæssigt udøves af aktieselskabs-registeret,
der har en række opgaver efter de gældende sel-
skabslove.
Udvalget er opmærksom på, at det umiddelbart
kan forekomme mindre hensigtsmæssigt at dele
tilsynsopgaverne mellem to forskellige myndighe-
der. Efter udvalgets mening er der imidlertid ikke
grund til at tro, at en sådan opdeling - således som
lovudkastene er udformet - vil give anledning til
væsentlige problemer i praksis. Udvalget forud-
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sætter herved, at der etableres et nært samarbejde
mellem fondsmyndigheden og aktieselskabs-
registeret. Dette samarbejde er nærmere beskre-
vet i bemærkningerne til lovudkastene.

3. Fondsmyndighedens (og for erhvervsdrivende
fonde tillige aktieselskabs-registerets) opgaver vil
efter udvalgets forslag i første række blive at påse,
at fondene administreres i overensstemmelse med
fondslovgivningen og fondenes fundatser. Med
henblik på at sætte fondsmyndigheden i stand til
at løse denne opgave foreslås det, at det pålægges
fonde at indsende deres regnskaber til fondsmyn-
digheden. For så vidt angår de erhvervsdrivende
fonde foreslår udvalget, at årsregnskabet skal ind-
sendes til aktieselskabs-registeret, der videresen-
der et eksemplar af regnskabet til fondsmyndig-
heden. Herigennem vil der også være skabt
grundlag for en øget offentlighed omkring fonde-
nes forhold.
Det er ikke hensigten, at fondsmyndigheden skal
foretage en gennemgang af alle årsregnskaber,
men fondsmyndigheden og - for de erhvervs-
drivende fondes vedkommende - aktieselskabs-
registeret vil på grundlag af årsregnskaberne have
mulighed for at gennemgå regnskaberne med
henblik på at påse, at fondenes virksomhed udøv-
es forsvarligt. Tilsynsmyndigheden skal i denne
forbindelse kunne kræve de nødvendige oplysnin-
ger fra fondens bestyrelse og revisor. Det foreslås
endvidere, at ændringer i fondens ledelse skal
indberettes til tilsynsmyndigheden, og at vederlag
til bestyrelsens medlemmer skal godkendes af
fondsmyndigheden. Fondsmyndigheden skal
desuden have beføjelse til at afsætte bestyrelses-
medlemmer, der misrøgter deres hverv.
Efter udvalgets opfattelse er der tillige behov for
en ordning, som indebærer, at bestyrelsen skal
indhente fondsmyndighedens forudgående sam-
tykke til ekstraordinære dispositioner, som, selv
om de ikke strider mod fundatsen, kan medføre
risiko for, at fundatsen ikke overholdes. En sådan
ordning er almindelig ved de stadfæstede fonde.
Det er ikke hensigten at tillægge tilsynet beføjel-
ser, der f.eks. svarer til aktionærkredsens beføjel-
ser i aktieselskaber. Ordningen tager - således
som det fremgår af formuleringen i lovudkastene
- sigte på helt ekstraordinære dispositioner.
Endelig foreslås det, at tilsynsmyndigheden får
adgang til under nærmere angivne betingelser at
tage skridt med henblik på at sikre, at fonden op-
fylder sine forpligtelser med hensyn til uddeling
til fondens formål.

4. I overensstemmelse med kommissoriet har ud-
valget overvejet, om den foreslåede tilsynsord-
ning bør omfatte alle fonde, eller om visse fonde,
navnlig fonde med begrænsede kapitaler og/eller
familiefonde, bør undtages. Det kan således hæv-
des, at der ikke knytter sig nogen afgørende of-
fentlig interesse til et tilsyn med små fonde eller
med fonde, der ikke tjener almennyttige formål,
herunder navnlig fonde, der alene er oprettet til
fordel for medlemmerne af bestemte familier.
Udvalget er dog nået til det resultat, at det ikke
vil være hensigtsmæssigt i loven at undtage be-
stemte grupper af fonde fra reglerne. Udvalget
har herved lagt vægt på, at det vil være forbundet
med betydelige vanskeligheder at udskille de fon-
de, som ikke skulle være omfattet. Dette skyldes
bl.a., at begrebet »almennyttige« fonde efter ud-
valgets opfattelse ikke har et bestemt fast og enty-
digt indhold. Der henvises herved til den under-
søgelse af begrebet almennyttig, der er optaget
som bilag 3. Der er tale om en retlig standard,
som næppe er egnet som kriterium for udskillel-
sen af bestemte grupper af fonde i relation til
spørgsmålet om tilsyn med fondene. Hertil kom-
mer, at mange fonde som nævnt har »blandede«
formål, idet de dels skal virke til fordel for almene
formål, dels til fordel for andre formål, herunder
til fordel for en eller flere familier.
Endvidere har fondsstiftere hidtil gennem stadfæ-
stelse af fondens fundats haft adgang til også for
familiefondes vedkommende at opnå den sikring,
der ligger i et offentligt tilsyn. Der er efter udval-
gets mening ikke tilstrækkelig anledning til at op-
hæve det allerede etablerede tilsyn med de stadfæ-
stede fonde eller at udelukke, at sådanne fonde
undergives det i lovudkastene foreslåede tilsyn.
En inddragelse af alle grupper af fonde under til-
synsreglerne - således som disse regler foreslås
udformet - vil efter udvalgets mening næppe in-
debasre nogen afgørende administrativ belastning
for tilsynsmyndighederne.
Heller ikke fonde med begrænsede kapitaler fore-
slås som udgangspunkt undtaget fra det lovbe-
stemte tilsyn. Udvalget foreslår imidlertid, at der
gives justitsministeren adgang til at bestemme, at
lovens bestemmelser helt eller delvis ikke skal an-
vendes på sådanne ikke-erhvervsdrivende fonde.
Når udvalget har foretrukket denne løsning, skyl-
des det, at fondenes betydelige uensartethed gør
det mere hensigtsmæssigt, at dette spørgsmål re-
guleres administrativt.
Udvalget finder endvidere, at den hidtidige ad-
gang til at afvikle sådanne fonde, enten ved opløs-
ning eller sammenlægning med andre fonde,
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bør opretholdes.

VI. En eller to love?

Udvalget har overvejet, om den foreslåede lov-
regulering af fonde bør ske i form af én lov, der
indeholder regler også for erhvervsdrivende fon-
de, eller i form af særskilte love for de to typer fon-
de. Ved valget mellem disse to løsninger har ud-
valget taget sit udgangspunkt i den som bilag 4
optagne tilkendegivelse fra justitsministeriet og
industriministeriet.
Udvalget er på denne baggrund kommet til det
resultat, at der bør udarbejdes to særskilte love.
Udvalget har lagt vægt på, at de erhvervsdrivende
fondes særlige karakter gør det rimeligt, at de al-
mindelige fondsretlige regler på en række punkter
fraviges eller suppleres med regler, der - i over-
ensstemmelse med de principper, som kendeteg-
ner selskabslovgivningen - gælder for de erhvervs-
drivende fonde. Lovtekniske hensyn og navnlig
overskueligheden tilsiger derfor, at der udarbej-
des to selvstændige regelsæt.
Udvalget har på den anden side fundet det hen-
sigtsmæssigt, at de almindelige fondsretlige reg-
ler, der skal gælde for alle fonde, ikke gentages i
loven om erhvervsdrivende fonde, men gøres an-
vendelige på disse fonde gennem en henvisning
i denne lov til de relevante bestemmelser i den al-
mindelige fondslov.

VII. Visse hovedpunkter i udvalgets lov-
udkast.

Der er i det foregående redegjort for en række væ-
sentlige elementer i de foreslåede lovudkast. I det
følgende skal fremdrages en række yderligere
spørgsmål, som efter udvalgets opfattelse er af
særlig interesse.

1. Efter udvalgets mening kan der ikke drages no-
gen retlig relevant sondring mellem på den ene si-
de fonde og på den anden side (andre) selvejende
institutioner. Udvalget er imidlertid opmærksom
på, at en lang række selvejende institutioner,
navnlig inden for den sociale sektor (f. eks. børne-
institutioner og plejehjem) og undervisningssek-
toren (f.eks. skoler) driver en virksomhed, der of-
te adskiller sig betydeligt fra den virksomhed, som
udøves af de »typiske« fonde. Med hensyn til ud-
valgets overvejelser om udskillelse af de nævnte
»atypiske« selvejende institutioner fra en kom-
mende fondslovgivning henvises til bemærknin-
gerne til § 1 i de to lovudkast.

2. Bortset fra, at fonde ikke må have lovstridige
formål eller formål, der strider mod »ærbarhed«,
gælder der i dag ingen begrænsninger i de formål,
som en fond kan tilgodese. Udvalget har overvej-
et, om denne frihed med hensyn til fondsformålet
bør begrænses, således at kun visse særligt kvalifi-
cerede formål fremtidig kan tilgodeses gennem
oprettelse af fonde. Man er imidlertid nået til det
resultat, at den hidtidige retstilstand på dette
punkt bør opretholdes. Dels findes der efter ud-
valgets mening ikke noget væsentligt behov for en
begrænsning, dels ville det give anledning til
meget betydelige vanskeligheder at fastlægge de
kriterier, som skulle være afgørende for, om fonde
tjente sådanne særligt kvalificerede formål. Ud-
valget henviser herved bl.a. til det foran anførte
om begrebet almennyttige fonde.
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til § 6
i udkast til lov om fonde.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår dog, at
der skal gælde begrænsninger i adgangen til at op-
rette familiefonde, jfr. § 7 i udkastet til lov om fon-
de.

3. Udvalget foreslår, at der for ikke-erhvervsdriv-
ende fonde stilles krav om, at fonden ved oprettel-
sen har en kapital på mindst 200.000 kr., men så-
ledes at der dels gives fondsmyndigheden adgang
til ud fra en konkret vurdering at undtage fra den-
ne grænse, dels gives justitsministeren bemyndi-
gelse til at dispensere fra mindstegrænsen for visse
grupper af fonde. Der henvises til § 8 i udkastet
til lov om fonde.
Bestemmelsen om en mindstegrænse for kapita-
len skal ikke finde anvendelse på eksisterende fon-
de.
Med hensyn til erhvervsdrivende fonde foreslås
det, at der stilles samme kapitalkrav til disse fonde
som til aktieselskaber, jfr. § 7 i udkastet til lov om
erhvervsdrivende fonde.

4. Fondens bestyrelse er som udgangspunkt ene-
ansvarlig for fondens virksomhed. Udvalget har
på denne baggrund overvejet, om man i lovgiv-
ningen bør søge at fastlægge regler, der tager sigte
på at sikre, at fondens ledelse opfylder de krav,
som varetagelsen af fondens interesser tilsiger.
Udover de foran omtalte krav om, at ændringer
i ledelsen anmeldes til fondsmyndigheden, og for-
slaget om, at fondsmyndigheden under nærmere
angivne betingelser skal kunne afsætte bestyrel-
sesmedlemmer, er udvalget imidlertid nået til det
resultat, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at
regulere fremgangsmåden ved valg af bestyrelses-
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medlemmer. Det foreslås derfor som hidtil over-
ladt til stifteren at træffe bestemmelser herom.
Der henvises til bemærkningerne til kapitel 6 i ud-
kastet til lov om fonde.
For så vidt angår de erhvervsdrivende fonde fore-
slås fondslovens regler på en række punkter sup-
pleret med regler, der svarer til dem, der ifølge ak-
tieselskabsloven gælder for bestyrelsen i aktiesel-
skaber.
Som noget væsentligt foreslås det endvidere, at
aktieselskabslovens regler om medarbejderre-
præsentation gøres anvendelige på erhvervsdri-
vende fonde. Et flertal af udvalgets medlemmer
foreslår, at medarbejderrepræsentanterne ikke
skal deltage i behandlingen af anliggender, som
ikke vedrører erhvervsvirksomheden, medmind-
re dette er bestemt i fundatsen. Der henvises til
§ 11 i udkastet til lov om erhvervsdrivende fonde
og bemærkningerne hertil.

5. Med hensyn til fondenes regnskabsaflæggelse
og revision foreslås, at de ikke-erhvervsdrivende
fonde skal udarbejde årsregnskab i overensstem-
melse med god regnskabsskik, og at regnskabet
for større fonde (fonde med en kapital på 3 mill.
kr. eller derover) skal undergives revision ved en
statsautoriseret eller registreret revisor. Desuden
skal fondsmyndigheden ved andre fonde kunne
stille krav om revision ved statsautoriseret eller
registreret revisor.
For så vidt angår de erhvervsdrivende fonde fore-
slås det, at reglerne i årsregnskabsloven gøres an-
vendelige. På en række punkter har udvalget dog
fundet, at fondenes særlige karakter gør det på-
krævet at tilpasse årsregnskabslovens regler. Det
foreslås derfor, at reglerne i denne lov skal anven-
des med de fravigelser og tilpasninger, som følger
af fondes saglige forhold.
Herudover har udvalget fundet, at der for så vidt
angår fonde, derved siden af erhvervsvirksomhe-
den udøver aktiviteter, der efter deres formål og
karakter afviger væsentligt fra fondens erhvervs-
mæssige aktiviteter, på visse punkter bør fastsæt-
tes udtrykkelige regler, der afviger fra årsregn-
skabsloven.

Der henvises til § 17 i udkastet til lov om er-
hvervsdrivende fonde.

6. Udvalget foreslår, at der fastsættes regler om
fondes overskudsanvendel se.
Reglerne medfører, at de ikke-erhvervsdrivende
fonde efter fradrag af rimelige henlæggelser til
konsolidering af formuen som udgangspunkt har
pligt til at anvende fondens overskud til de fun-
datsmæssige formål i det pågældende regnskabs-
år. Det foreslås dog, at denne uddelingsforpligtel-
se kan fraviges, når fondens formål gør det hen-
sigtsmæssigt, at overskuddet henlægges med
henblik på løsningen af opgaver, hvortil fondens
indtægter i et enkelt år ikke rækker.
Der henvises til § 25 i udkastet til lov om fonde.
De erhvervsdrivende fonde skal i princippet have
samme uddelingsforpligtelse som de ikke-er-
hvervsdrivende fonde. Ved de erhvervsdrivende
fonde gør der sig særlige hensyn gældende, idet
der i disse fonde foruden til varetagelse af fundats-
mæssige formål må tages hensyn til erhvervsvirk-
somhedens konsolidering og eventuelt videre ud-
bygning, herunder - for holdingfondenes ved-
kommende - til fondens muligheder for at indsky-
de kapital i dattervirksomheden. I det omfang
fonden som et selvstændigt formål har virksom-
hedens videreførelse, er der sammenfald mellem
de to hensyn.
Der henvises til § 27 i udkastet til lov om er-
hvervsdrivende fonde.

7. Udvalget foreslår, at bestyrelsen med fonds-
myndighedens og, med visse undtagelser, justits-
ministeriets samtykke kan ændre fondens fun-
dats. Der henvises til bemærkningerne til kap. 10
i udkastet til lov om fonde.
Det foreslås endvidere, at justitsministeriet får
adgang til efter forhandling med bestyrelsen, men
efter omstændighederne uden dennes samtykke,
at ændre fundatsbestemmelser, der er blevet ui-
gennemførlige eller har vist sig åbenbart uhen-
sigtsmæssige. Den sidstnævnte ændringsmulig-
hed forudsættes dog kun anvendt helt undtagel-
sesvis.
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Kapitel IV.
Udvalgets forslag.

1. Udkast til lov om fonde.

Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde.

§ 1. Loven finder anvendelse på fonde, lega-
ter, stiftelser og andre selvejende institutioner
(fonde), der ikke er omfattet af lov om er-
hvervsdrivende fonde.
Stk. 2. Loven omfatter ikke
1) fonde, som er oprettet ved lov eller i hen-

hold til lov, og som er undergivet særligt
tilsyn af staten,

2) fonde, der som vilkår for at opnå godken-
delse i henhold til lov eller som vilkår for at
opnå drifts- eller anlægstilskud fra staten er
undergivet offentligt tilsyn og økonomisk
kontrol af staten, medmindre fondsmyn-
digheden bestemmer, at fonden helt eller
delvis skal være omfattet af loven,

3) fonde, med hvilke en kommune eller amts-
kommune har indgået aftale til opfyldelse
af kommunens eller amtskommunens for-
pligtelser i henhold til lov om social bi-
stand, medmindre fondsmyndigheden be-
stemmer, at fonden helt eller delvis skal
være omfattet af loven,

4) fonde, der i medfør af § 1, stk. 4 og 5, i lov
om erhvervsdrivende fonde ikke er omfat-
tet af nævnte lov.

Stk. 3. Fondsmyndigheden kan med justits-
ministerens samtykke bestemme, at en fond,
som på anden måde end efter denne lov er
undergivet offentligt tilsyn og økonomisk kon-
trol, helt eller delvis skal være undtaget fra
loven.
Stk. 4. I fondsregisteret oprettes en fortegnelse
over de fonde, som i medfør af stk. 2-3 ikke er
omfattet af loven. Justitsministeren kan fast-
sætte nærmere regler herom.

Kapitel 2. Navn.

§ 2. Fonde skal i deres navn benytte ordet
»fond«.
Stk. 2. Fondes navne skal tydeligt adskille sig
fra hinanden og må ikke være egnede til at
vildlede. I navnet må der ikke uberettiget

optages slægtsnavn, firma, særegent navn på
fast ejendom, varemærke, forretningskende-
tegn og lignende, der ikke tilkommer fonden,
eller noget, som kan forveksles hermed.
Stk. 3. En fonds navn, hjemsted (hovedkon-
tor) og fondens registreringsnummer i fonds-
registeret skal angives på fondens breve og
tryksager.

Kapitel 3. Registrering.

§ 3. En fond skal registreres i fondsregisteret.

§ 4. En fond, der ikke er registreret i fonds-
registeret, kan ikke som sådan erhverve ret-
tigheder eller indgå forpligtelser. Den kan
heller ikke være part i retssager, bortset fra
søgsmål om stiftelsen.
Stk. 2. For forpligtelser, der før registreringen
indgås på fondens vegne, hæfter de, der har
indgået forpligtelsen eller har medansvar her-
for, solidarisk. Ved registreringen overtager
fonden disse forpligtelser.

Kapitel 4. Fundats. Formål.

§ 5. For en fond skal der oprettes en fundats.
Fundatsen skal indeholde angivelse af:
1) fondens navn,
2) fondens stifter (stiftere),
3) den kommune her i landet, hvor fonden

skal have sit hjemsted (hovedkontor),
4) fondens formål,
5) egenkapitalens størrelse ved oprettelsen,

og hvorledes den er indbetalt (kontant eller
i andre værdier),

6) hvorvidt fonden i forbindelse med stiftelsen
i øvrigt skal overtage andre værdier end
kontanter,

7) eventuelle særlige rettigheder eller fordele,
der er tillagt stiftere eller andre,

8) antallet af bestyrelsesmedlemmer, og hvor-
ledes de udpeges,

9) regnskabsaflæggelse, herunder regnskabs-
året,
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10) anvendelse af overskud.
Stk. 2. Dokumenter, hvortil der henvises i
fundatsen, men hvis hovedindhold ikke er
gengivet i fundatsen, skal vedhæftes denne.
Stk. 3. Fastsætter bestyrelsen almindelige ret-
ningslinier vedrørende de i stk. 1, nr. 4 og 10,
nævnte forhold, skal disse indsendes til fonds-
registeret.

§ 6. En fonds formål må ikke stride mod lov
og ærbarhed.

§ 7. Bestemmelser i en fundats, der tillægger
medlemmer af en bestemt familie eller visse
familier fortrinsret til uddeling fra en fond,
har ikke retsvirkning efter deres indhold, i det
omfang fortrinsretten rækker videre end til
personer, der lever på stiftelsestidspunktet, og
til én i forhold til disse ufødt generation.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder tilsva-
rende for bestemmelser i en fundats, der
tillægger medlemmer af en bestemt familie
eller visse familier fortrinsret til at indtage en
bestemt stilling eller til på anden måde, her-
under i form af arbejdsvederlag, at oppebære
økonomiske ydelser fra fonden eller fra en
virksomhed, hvorover fonden har en bestem-
mende indflydelse. Dette gælder dog ikke
hverv som medlem af bestyrelsen.

Kapitel 5. Kapital.

§ 8. En fond skal ved oprettelsen have en
egenkapital på mindst 200.000 kr.
Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler
om, at stk. 1 ikke skal gælde for visse grupper
af fonde. Endvidere kan fondsmyndigheden
efter forhandling med justitsministeren und-
tage fra kravet i stk. 1.

§ 9. En fonds bestyrelse kan kun med fonds-
myndighedens samtykke overdrage, pantsæt-
te eller uddele:
1 ) de aktiver, der forelå ved fondens stiftelse,

eller hvad der træder i stedet herfor,
2) de aktiver, som senere tilfalder fonden som

arv eller gave — eller hvad der træder i
stedet herfor — medmindre arveladeren el-
ler giveren har bestemt, at aktiverne skal
anvendes til uddeling,

3) de aktiver, der modsvarer overskud, som er
henlagt til konsolidering af fondens formue.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte rådighedsind-
skrænkning skal i videst muligt omfang sikres

ved notering, tinglysning eller pa anden
måde.
Stk. 3. Det kan bestemmes i fundatsen, at de i
stk. 1 nævnte aktiver skal anvendes til udde-
ling i løbet af et nærmere fastsat tidsrum.
Stk. 4. Medmindre andet er bestemt i fundat-
sen, skal en fonds midler være anbragt efter
regler, der fastsættes af justitsministeren.
Fondens midler kan forblive anbragt i den
form, i hvilken de er skænket eller udlagt på
skifte.

Kapitel 6. Ledelse.

§ 10. En fond ledes af en bestyrelse, der skal
bestå af mindst 3 medlemmer, medmindre
fondsmyndigheden undtager herfra. Den før-
ste bestyrelse skal være udpeget ved regi-
streringen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan ansætte en eller flere
direktører.
Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 11-13, § 14, stk. 1.
og § 15 finder ikke anvendelse, når bestyrel-
sen i en fond udgøres af en kommunalbesty-
relse, et blandt kommunalbestyrelsens med-
lemmer nedsat udvalg, et selskabs eller en
forenings bestyrelse eller af en anden juridisk
person.

§ 11. Bestyrelsesmedlemmer og direktører
skal være myndige. Direktører og mindst
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal
være bosat her i landet, medmindre fonds-
myndigheden undtager fra dette krav, eller
kravet strider mod internationale forpligtel-
ser.

§ 12. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid
udtræde af bestyrelsen og skal udtræde ved
udgangen af den måned, hvori medlemmet
fylder 75 år. Fondsmyndigheden kan fritage
for dette krav.
Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde,
såfremt han er under konkurs.
Stk. 3. Fondsmyndigheden kan afsætte et be-
styrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en
handling, som gør ham uværdig til fortsat at
være medlem af bestyrelsen.
Stk. 4. Fondsmyndigheden kan afsætte et be-
styrelsesmedlem, som på grund af længere-
varende sygdom eller anden svækkelse har
vist sig ude af stand til at beklæde hvervet
som medlem af bestyrelsen, eller som har vist
sig åbenbart uegnet.
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§ 13. Ved et bestyrelsesmedlems afgang ud-
peges det nye medlem i overensstemmelse
med fundatsen. Udpegelsen skal meddeles
fondsmyndigheden, der påser, at betingelser-
ne for at beklæde hvervet er opfyldt.
Stk. 2. Sker udpegning ikke i overensstemmel-
se med fundatsen, foretages den af fondsmyn-
digheden.

§ 14. Stifteren, dennes ægtefælle eller faste
samlever eller personer, der er knyttet til de
nævnte personer ved slægts- eller svogerskab i
ret op- eller nedstigende linie eller sidelinien
så nært som søskende, kan ikke uden fonds-
myndighedens samtykke udgøre bestyrelsens
flertal.
Stk. 2. Stiftes en fond af et selskab, kan en
person, der direkte eller indirekte ejer mere
end halvdelen af den stemmeberettigede kapi-
tal i selskabet, ikke uden fondsmyndighedens
samtykke udgøre bestyrelsens flertal sammen
med de personer, der er knyttet så nær til ham
som angivet i stk. 1, ligesom de sidstnævnte
personer heller ikke kan udgøre bestyrelsens
flertal.

§ 15. Lovens bestemmelser om bestyrelses-
medlemmer finder tilsvarende anvendelse på
suppleanter for disse.

§ 16. Vederlag og andre ydelser til bestyrel-
sesmedlemmer skal godkendes af fondsmyn-
digheden.

§ 17. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør
må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål
om aftaler mellem fonden og ham selv eller
om søgsmål mod ham selv eller om aftaler
mellem fonden og trediemand eller søgsmål
mod trediemand, hvis han deri har en væsent-
lig interesse, der kan være stridende mod
fondens.

§ 18. Formanden skal sørge for, at bestyrel-
sen holder møde, når dette er nødvendigt, og
skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
halvdelen af medlemmerne eller det højere
antal, som foreskrives i fundatsen, er til stede.
Medmindre fundatsen bestemmer andet,
træffer bestyrelsen beslutning ved simpelt
stemmeflertal, og formandens stemme er i
tilfælde afstemmelighed afgørende.
Stk. 3. Fondens bestyrelse må kun med fonds-

myndighedens samtykke foretage eller med-
virke til ekstraordinære dispositioner, som
kan medføre risiko for, at fundatsen ikke kan
overholdes.
Stk. 4. Over forhandlingerne i bestyrelsen skal
der føres en protokol, der underskrives af
samtlige tilstedeværende medlemmer. Et be-
styrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er
enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at fa
sin mening indført i protokollen.

Kapitel 7. Årsregnskab og revision.

§ 19. Fonde skal aflægge årsregnskab, der
skal udarbejdes i overensstemmelse med god
regnskabsskik.
Stk. 2. Årsregnskabet skal underskrives af be-
styrelsen og indsendes til fondsmyndigheden
inden 6 måneder efter regnskabsårets slut-
ning.

§ 20. Bestyrelsen kan udpege en revisor.
Stk. 2. Regnskabet i fonde, som i forudgående
regnskabsår havde en egenkapital på 3 mill,
kr. eller derover, skal undergives revision.
Mindst én af revisorerne skal være statsauto-
riseret eller registreret revisor.
Stk. 3. I andre fonde kan fondsmyndigheden
pålægge bestyrelsen at lade regnskabet revi-
dere. Fondsmyndigheden kan endvidere kræ-
ve, at mindst én af revisorerne skal være
statsautoriseret eller registreret revisor.
Stk. 4. En revisor kan afsættes af fondsmyn-
digheden eller af den, der har udpeget ham.

§21. Revisor skal være myndig. Revisor skal
have bopæl her i landet, medmindre fonds-
myndigheden undtager fra dette krav, eller
kravet strider mod internationale forpligtel-
ser.
Stk. 2. Til revisor må ikke udpeges:
1 ) medlemmer af fondens bestyrelse eller di-

rektion,
2) personer, som står i afhængighedsforhold

til fonden, til medlemmer af dens bestyrelse
eller direktion eller til funktionærer, som
har til opgave at sørge for eller kontrollere
bogføringen eller forvaltningen af midlerne,

3) personer, der er knyttet til fondens besty-
relse, direktion eller de i nr. 2 nævnte funk-
tionærer ved ægteskab, fast samlivsforhold,
slægts- eller svogerskab i ret op- eller ned-
stigende linie eller i sidelinien så nært som
søskende.

39



§ 22. Revisor skal revidere årsregnskabet i
overensstemmelse med god revisionsskik og
herunder foretage en kritisk gennemgang af
fondens regnskabsmateriale og dens forhold i
øvrigt. Revisor skal herunder efterkomme de
krav vedrørende revisionen, som måtte blive
stillet af fondsmyndigheden.
Stk. 2. Bestyrelse og direktion skal give revisor
adgang til at foretage de undersøgelser, som
han linder nødvendige, og skal sørge for, at
revisor far de oplysninger og den bistand, som
han anser for nødvendig for udførelsen af sit
hverv.
Stk. 3. Revisor skal ved en påtegning på års-
regnskabet bekræfte, at han har revideret det.
Påtegningen skal indeholde oplysninger om
den stedfundne revision og om eventuelle
bemærkninger, den har givet anledning til.
Stk. 4. Fondsmyndigheden kan pålægge revi-
sor at give oplysninger om fondens forhold.

§ 23. En revisor, der fratræder sit hverv, er
berettiget til at meddele den revisor, der
træder i stedet for ham, grunden til sin fra-
træden.

§ 24. Bestemmelserne om revisorer i dette
kapitel finder tilsvarende anvendelse på revi-
sorsuppleanter.

Kapitel 8. Uddeling og overskudsanven-
delse.

§ 25. Med fradrag af henlæggelser efter stk. 2
påhviler det bestyrelsen at foretage uddeling
af årets overskud til de formål, der er fastsat i
fundatsen. Uddeling kan under særlige om-
stændigheder udskydes til et senere regn-
skabsår.
Stk. 2. Bestyrelsen kan foretage rimelige hen-
læggelser af årets overskud til konsolidering af
fondens formue. Justitsministeren kan fast-
sætte nærmere regler herom.

§ 26. Såfremt uddelingen til formålet står i
misforhold til fondens midler, kan fondsmyn-
digheden henstille til bestyrelsen at overveje
at søge uddelingen forøget eller nedsat.
Stk. 2. Følges henstillingen ikke, kan fonds-
myndigheden optage forhandlinger med be-
styrelsen.
Stk. 3. Må uddelingens størrelse anses for at
indebære fare for en krænkelse af fondens
fundats, kan fondsmyndigheden pålægge be-

styrelsen at foretage de fornødne dispositioner
med henblik på en forøgelse eller nedsættelse
af uddelingen.

§ 27. Bestyrelsen kan ikke tillægge stiftere,
bestyrelsesmedlemmer, revisorer, direktører
eller personer, der indtager en ledende stilling
i fonden, andre ydelser end et vederlag, som
ikke må overstige, hvad der anses for sædvan-
ligt efter hvervets art og arbejdets omfang.
Tilsvarende gælder for den, der er knyttet til
en af de nævnte personer ved ægteskab eller
fast samlivsforhold.
Stk. 2. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for
lån til den i stk. 1 nævnte kreds er ikke tilladt.

Kapitel 9. Erstatning.

§ 28. Bestyrelsesmedlemmer og direktører,
som under udførelsen af deres hverv forsætligt
eller uagtsomt har tilføjet fonden skade, er
pligtige at erstatte denne.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvaren-
de anvendelse med hensyn til revisorer. Er et
revisionsselskab valgt til revisor, er både revi-
sionsselskabet og den revisor, hvem revisio-
nen er overdraget, erstatningsansvarlige.
Stk. 3. Erstatningen kan nedsættes, når dette
findes rimeligt under hensyn til skyldgraden,
skadens størrelse og omstændighederne i øv-
rigt.

§ 29. Beslutning om anlæggelse af søgsmål
mod bestyrelsesmedlemmer, direktører, revi-
sorer eller trediemand kan træffes af besty-
relsen eller fondsmyndigheden.

§ 30. Søgsmål mod bestyrelsesmedlemmer,
direktører eller revisorer kan anlægges ved
retten på det sted, hvor fonden har sit hjem-
sted.

Kapitel 10. Ændringer af fundatsen
m.v.

§ 31. Efter indstilling fra bestyrelsen og med
justitsministerens samtykke kan fondsmyn-
digheden tillade, at en bestemmelse i en
fundats ændres, hvis den - navnlig på grund
af ændrede forhold — ikke eller kun vanskeligt
kan opfyldes eller er blevet uhensigtsmæssig.
Det kan herunder tillades, at fonden sammen-
lægges med andre fonde, eller at en fond, hvis
midler er utilstrækkelige til på rimelig måde
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at opfylde formålet, opløses ved uddeling af
kapitalen.
Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 finder anven-
delse, uanset om der i fundatsen er tillagt
bestyrelsen eller andre ret til at ændre fundat-
sen.
Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler
om, at visse fundatsbestemmelser kan ændres
af bestyrelsen alene eller af bestyrelsen med
fondsmyndighedens tilladelse.

§ 32. Justitsministeren kan efter forhandling
med fondsmyndigheden og bestyrelsen be-
slutte, at en fundatsbestemmelse skal ændres,
når bestemmelsen er uigennemførlig eller har
vist sig åbenbart uhensigtsmæssig.
Stk. 2. Justitsministeren kan efter forhandling
med fondsmyndigheden og bestyrelsen be-
slutte, at en fond, hvis egenkapital er under
50.000 kr., eller hvis midler er åbenbart util-
strækkelige til at opfylde formålet, skal sam-
menlægges med andre fonde eller opløses ved
uddeling af kapitalen.
Stk. 3. Justitsministeren kan beslutte, at en
fundatsbestemmelse skal ændres, når den
strider mod lovgivningen.

§ 33. Justitsministeren kan fastsætte regler
om fremgangsmåden ved opløsning eller sam-
menlægning af fonde.

Kapitel 11. Fondsregisteret. Fondsmyn-
digheden.

§ 34. Registrering af fonde i henhold til denne
lov foretages af justitsministeren (fondsregi-
steret).
Stk. 2. Fondsregisteret kan kræve de oplys-
ninger, der er nødvendige for at bedømme,
om betingelserne for registrering er opfyldt.

§ 35. Fondsmyndigheden efter denne lov er
den minister, under hvis forretningsområde
fondens hovedformål hører. Fonde med liere
ligestillede formål, der ikke hører under sam-
me minister, hører under justitsministeren.

§ 36. Fondsmyndigheden påser overholdel-
sen af denne lov.
Stk. 2. Fondsmyndigheden kan forlange de
oplysninger, der er nødvendige til varetagelse
af dens opgaver.

§ 37. I il dækning af udgifterne ved registre-

ring og ved fondsmyndighedens virksomhed
kan der pålignes de enkelte fonde en afgift, jfr.
§ 41, stk. 1, nr. 3. Afgiften betales henholds-
vis ved registreringen og ved indsendelsen af
årsregnskab. Fondsmyndigheden har udpant-
ningsret for afgiften.

Kapitel 12. Straffebestemmelser.

§ 38. Er strengere straf ikke forskyldt efter
den borgerlige straffelov, straffes overtrædelse
af lovens forskrifter om indsendelse af anmel-
delser, meddelelser og årsregnskaber til
fondsregisteret og fondsmyndigheden med
bøde. På samme måde straffes bestyrelses-
medlemmer, direktører, revisorer samt deres
suppleanter, dersom de ubeføjet røber, hvad
de under udøvelsen af deres hverv har fået
kundskab om.
Stk. 2. Undlader en fonds bestyrelse, direktion
eller revisor at efterkomme de pligter, der
ifølge loven påhviler dem i forhold til fonds-
registeret og fondsmyndigheden, eller som
påhviler dem ifølge regler, der udstedes i
medfør af § 41, kan fondsmyndigheden som
tvangsmiddel pålægge de pågældende daglige
eller ugentlige bøder.

§39. Overtrædelse af §43, stk. 1, straffes
med bøde.
Stk. 2. Grov eller gentagen overtrædelse af
§ 16 og § 27 straffes med bøde.
Stk. 3. I forskrifter, der udstedes i medfør af
§ 41, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, kan der fastsattes
straf af bøde for overtrædelse af bestemmel-
serne i forskrifterne.

Kapitel 13. Særlige bestemmelser.

§ 40. Registreringer bekendtgøres efter justits-
ministerens nærmere bestemmelse i Statsti-
dende. Det, der er bekendtgjort i Statstidende,
anses for at være kommet til trediemands
kundskab.

§ 41. Justitsministeren kan træffe afgørelse
om eller fastsætte nærmere regler om
1) gennemførelsen af registreringen,
2) gennemførelsen af tilsynet,
3) afgifter i henhold til § 37,
4) beregningen af fondens kapital, hvor denne

helt eller delvis indbetales i andre værdier
end kontante midler (apportindskud),

5) tilpasning af beløbsgrænserne i § 8 og § 32,
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stk. 2, til den økonomiske udvikling, § 43. Inden 1 år efter lovens ikrafttræden skal
6) årsregnskabet. bestående fonde anmeldes til registrering.

Stk. 2. Justitsministeren kan bestemme, at Stk. 2. Inden 2 år efter lovens ikrafttræden
dele af loven ikke skal finde anvendelse på de i skal bestående fonde opfylde bestemmelserne
§ 8, stk. 2, nævnte fonde. i denne lov, medmindre justitsministeren

undtager fra dette krav. Bestemmelserne i
§§2, 7 og 8 gælder dog ikke for fonde, der er

Kapitel 14. Ikrafttrædelsesbestemmelser. oprettet inden lovens ikrafttræden.
Stk. 3. Den, der ved lovens ikrafttræden er

§ 42. Loven træder i kraft den medlem af bestyrelsen, kan uanset bestem-
Stk. 2. (Færøerne og Grønland). melsen i § 14 bevare dette hverv.
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2. Bemærkninger til lovudkastet.

Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde.

Til § 1.

Tilstk. 1.
§ 1 fastlægger lovens anvendelsesområde. I
stk. 1 foreslås, at loven skal omfatte fonde,
legater, stiftelser og andre selvejende institu-
tioner.
Udtrykkene fonde, legater, stiftelser og selv-
ejende institutioner har ikke i dansk ret et
bestemt retligt indhold, der adskiller dem fra
hinanden. Betegnelsen fond anvendes ofte på
institutioner, der enten selv udøver erhverv
eller gennem besiddelse af kapitalandele i et
erhvervsdrivende selskab har tilknytning til et
sådant. Betegnelsen legat anvendes typisk for
institutioner, hvis midler er anbragt i værdi-
papirer som kapitalanbringelse, og som har et
almennyttigt formål og/eller har til formål at
tilgodese medlemmerne af en eller flere be-
stemte familier, medens betegnelsen kloster
eller stiftelse normalt tilkendegiver, at institu-
tionen helt eller delvis uddeler friboliger.
Nogle fonde anvender andre betegnelser,
f.eks. fideikommis, eller kombinationer, f.eks.
legatfond. Der knytter sig ingen særlige rets-
virkninger til anvendelsen af de enkelte beteg-
nelser.
Fælles for de pågældende institutioner er, at
ingen fysisk eller juridisk person uden for
institutionen har ejendomsretten til institu-
tionens formue.
Der findes ikke i dag en lovgivning om fonde,
der fastslår, hvilke retlige betingelser der skal
være opfyldt, for at en fond kan opnå aner-
kendelse som selvstændigt retssubjekt. Der
eksisterer heller ikke i lovgivningen bestem-
melser, hvorfra der helt eller delvis kan udle-
des almindelige retningslinier for, hvad en
fond er.
Den nærmere retlige afgrænsning af begrebet
fonde kan herefter alene ske gennem en ana-
lyse af øvrige almindeligt anerkendte rets-

kilder, herunder i vidt omfang praksis og
sædvane. Udvalget henviser til den historiske
redegørelse i kapitel II og til bilag 7, der
indeholder en analyse af afgrænsningen i for-
hold til andre juridiske personer.
På grundlag af disse undersøgelser kan det
fremhæves, at en fond navnlig har følgende
karakteristika:
1 ) En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra

stifterens formue.
Dette betyder, at fonde, som har til hensigt
at etablere en selvbåndlæggelse, ikke gyl-
digt kan stiftes. Er formålet f.eks. alene at
udlåne midlerne til stifteren eller dennes
ægtefælle, må eksistensen af den selvejende
institution afvises.

2) Et eller flere bestemte formål.
3) Rådighedsbeføjelserne tilkommer en selv-

stændig ledelse.
4) Fonden kan som sådan erhverve rettighe-

der og indgå forpligtelser, dvs. at den er et
selvstændigt retssubjekt.

5) Ingen fysisk eller juridisk person uden for
fonden har ejendomsretten til fondens for-
mue, d.v.s. at ejendomsretten til fondens
formue tilkommer fonden som sådan. Akti-
verne falder ikke i arv og kan ikke ved
opløsning af fonden udbetales til en ejer-
kreds, men skal normalt udbetales eller
overføres til fondens formål eller til en an-
den fond med samme eller lignende formål.

Med hensyn til de krav, der må stilles til den
tidsmæssige udstrækning af fondens virksom-
hed, henvises til bemærkningerne til § 3.
Udvalget har ikke fundet tilstrækkeligt
grundlag for i loven at optage en definition af
begrebet en fond. Man har herved lagt vægt
på, at begrebet i dag er så indarbejdet, at der
ikke er behov for en lovmæssig normering af
alle de elementer, der indgår i definitionen.
Spørgsmålet vil herefter også i fremtiden i
vidt omfang være reguleret af almindelige
retsgrundsætninger. Det forudsættes imidler-
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tid, at fondsregisteret i forbindelse med regi-
streringen, jfr. lovudkastets kapitel 3, påser,
at de foran nævnte vilkår for stiftelsen af en
fond er opfyldt.
Med hensyn til lovens anvendelsesområde
bestemmes i stk. 1, sidste led, at loven ikke
omfatter fonde, der reguleres af udvalgets
samtidige udkast til lov om erhvervsdrivende
fonde. Begrebet erhvervsdrivende efter fonds-
lovgivningen er nærmere defineret i § 1 i
udkastet til lov om erhvervsdrivende fonde,
og der henvises i øvrigt til §§ 1-2 i udkastet til
denne lov med hensyn til lovens anvendelses-
område.

Til stk. 2-4.

1. Som anført i bemærkningerne til stk. 1 er
en fond en »selvejende institution«. Heller
ikke begrebet selvejende institution er defi-
neret i lovgivningen. Derimod forudsætter
lovgivningen ikke sjældent eksistensen af selv-
ejende institutioner. Det er således flere ste-
der fastslået som betingelse for offentligt til-
skud til en bestemt form for virksomhed, at
virksomheden drives som en selvejende insti-
tution.
Efter udvalgets opfattelse er det næppe muligt
at drage nogen retligt relevant sondring mel-
lem fonde og selvejende institutioner. Det er
med andre ord næppe muligt gennem en
afgrænsning af fondsbegrebet at udskille
fonde som en gruppe under det bredere be-
greb »selvejende institutioner«, og udvalgets
udgangspunkt har derfor været, at fondslov-
givningen må omfatte alle selvejende institu-
tioner. Udvalget er imidlertid opmærksom
på, at udtrykket selvejende institutioner både
i lovgivningen og efter almindelig terminologi
ikke sjældent anvendes på institutioner, som,
selv om de delinitionsmæssigt må anses for
fonde, dog i kraft af formål og funktionsmåde
adskiller sig betydeligt fra det, som man
typisk vil betegne som en fond. Det er karak-
teristisk, at mange af disse selvejende institu-
tioner er oprettet ved eller i henhold til lov-
eller undergivet offentligt tilsyn i kraft af
lovgivningen inden for det område, hvor de
udøver deres virksomhed.
For disse grupper af selvejende institutioner
er der efter udvalgets mening grund til at
ov erveje, i hvilket omfang de bør være under-
givet fondslovgivningen.
Til brug for udvalgets overvejelser har udval-

get indhentet oplysninger fra statslige og
kommunale myndigheder om antallet og
karakteren af fonde, der er oprettet ved lov-
elier i henhold til lov eller af staten. Svarene
er gengivet i bilag 2. Flere ministerier har i
deres besvarelse tillige medtaget oplysninger
om privat oprettede fonde, der modtager
driftstilskud fra staten, idet der i flere tilfælde
er en glidende overgang mellem på den ene
side lovregulerede eller statsoprettede fonde
og på den anden side tilskudsmodtagende
fonde, navnlig når en fond fuldt ud finansieres
af offentlige midler og eventuelt ledes af en
bestyrelse, der helt eller delvis udpeges af det
offentlige. Der er endvidere i svarene fra nogle
ministerier medtaget institutioner, som efter
udvalgets opfattelse ikke kan betegnes som
selvejende, men snarere må karakteriseres
som sammenslutninger, d.v.s. selskaber og
foreninger, jfr. herved udvalgets notat om
afgrænsningen af fonde over for andre juri-
diske personer (bilag 7).

2. Det fremgår af de oplysninger, som er
gengivet i bilag 2, at der findes et meget
betydeligt antal selvejende institutioner, som
det efter de synspunkter, som er anført foran
under pkt. 1, bør overvejes at undtage fra
fondslovgivningen. Det fremgår endvidere, at
disse institutioner er meget forskellige i vir-
kemåde og karakter, og at det derfor kan være
vanskeligt at finde frem til kriterier, som er
anvendelige med henblik på en udtømmende
udskillelse i selve loven af alle de institutio-
ner, som af forskellige grunde bør være und-
taget fra fondslovgivningen. På den anden
side er det klart, at en kasuistisk opregning af
de undtagne institutioner ikke kan komme på
tale.
Hovedsynspunktet for udvalgets overvejelser
har været, at der er behov for undtagelser,
hvor selvejende institutioner på grundlag af
andre regelsæt end fondslovgivningen er
underlagt et tilstrækkeligt fyldestgørende
offentligt tilsyn.
Et sådant tilsyn vil efter udvalgets opfattelse
være etableret, dersom fonden er underlagt
revision efter lov nr. 321 af 26. juni 1975 om
revision af statens regnskaber. Ifølge lovens
§ 2, stk. 1, nr. 2, omfatter revisionen (foruden
statens regnskaber) regnskaber for institutio-
ner, foreninger, fonde m.v., hvis udgifter eller
regnskabsmæssige underskud dækkes ved
statstilskud eller ved bidrag, afgift eller anden
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indtægt i henhold til lov. Revisionen, som er
såvel en finansiel revision som en forvalt-
ningsrevision, er beskrevet i lovens § 3.
Betingelsen om fyldestgørende offentligt til-
syn vil efter udvalgets opfattelse også være
opfyldt, dersom fonden er underlagt det ind-
seende og den styring, der følger af de almin-
delige statslige budget- og bevillingsregler,
jfr. finansministeriets budgetvejledning 1979.
Endelig vil et tilstrækkeligt tilsyn kunne følge
af reglerne i den lovgivning, hvorved fonden
er oprettet, eller af tilsynsbestemmelser fast-
sat af vedkommende minister for de pågæl-
dende institutioner.
Udvalget har på denne baggrund søgt at
finde frem til generelle kriterier, som kan
danne grundlag for en udskillelse af relevante
grupper af selvejende institutioner. Disse kri-
terier foreslås suppleret med en adgang til at
undtage selvejende institutioner efter et kon-
kret skøn.

1°. Fonde, som er oprettet ved lov eller i hen-
hold til lov, og som er undergivet særligt tilsyn
af staten.

Udvalget finder, at denne gruppe af institu-
tioner bør holdes uden for fondslovens anven-
delsesområde. Efter udvalgets opfattelse -
som bekræftes af oversigten — vil der i forbin-
delse med oprettelsen af sådanne institutioner
i loven eller ved udstedelsen af administrative
regler være fastlagt sådanne regler, herunder
tilsynsregler, som findes hensigtsmæssige for
den pågældende institution eller den pågæl-
dende type af institutioner.
Det er karakteristisk for disse institutioner, at
de ofte varetager funktioner af offentlig retlig
karakter, og at der derfor er behov for regler,
der er tilpasset disse funktioner. Udvalgets
lovudkast tager derimod typisk sigte på insti-
tutioner (fonde), som ved kapitalforvaltning
eller erhvervsdrift tilsigter et overskud til
uddeling til bestemte formål. Det vil derfor
efter udvalgets opfattelse ikke være hensigts-
mæssigt — og for visse fonde næppe muligt - at
lade fondslovene gælde.
Udvalget foreslår herefter i stk. 2, nr. 1, at
fonde, som er oprettet ved lov eller i henhold
til lov, og som er undergivet særligt tilsyn af
staten, ikke skal omfattes af loven.
Udvalget har overvejet, hvorvidt fonde opret-
tet på statsligt initiativ på anden måde end
ved eller i henhold til lov bør undtages.

Udvalgets undersøgelser viser, at det er for-
holdsvis sjældent, at staten opretter selvejen-
de institutioner, uden at dette sker ved lov
eller i henhold til lov. Hvor sådanne institu-
tioner imidlertid oprettes, fører de betragt-
ninger, som er anført under 1°, i et vist
omfang til, at institutionerne bør undtages fra
fondslovenes anvendelsesområde. Efter ud-
valgets mening er det imidlertid ikke tilstræk-
keligt, at institutionen oprettes af staten, eller
at staten står som medstifter. Det bør tillige
være en betingelse, at institutionen er under-
givet tilsyn og løbende kontrol af staten. Efter
udvalgets opfattelse bør udskillelsen af disse
fonde ske efter en konkret prøvelse hos fonds-
myndigheden, jfr. stk. 3.

2°. Fonde under offentligt tilsyn, der vareta-
ger offentlige formål.

Som det fremgår af oversigten, findes der
navnlig inden for det sociale område, under-
visningsområdet og industriministeriets om-
råde en stor gruppe af private selvejende
institutioner, som er undergivet tilsyn i for-
bindelse med modtagelsen af tilskud fra det
offentlige, enten i form af driftstilskud eller
som betaling for institutionspladser, som en
kommune har truffet aftale med institutionen
om, med henblik på opfyldelsen af lovmæs-
sige kommunale forpligtelser.
Det fremgår endvidere af oversigten, at disse
institutioner normalt er undergivet et løbende
tilsyn fra vedkommende offentlige myndig-
heds side. For institutioner, der modtager
statsligt driftstilskud på halvdelen af drifts-
udgifterne eller mere, er eller vil der blive
etableret et tilsyn efter de retningslinier, som
er anført i finansministeriets cirkulærskrivelse
af 13. november 1980, jfr. afsnit 4 i bilag 2.
Efter udvalgets opfattelse er der ikke tilstræk-
kelig begrundelse for, at fondslovene skal
gælde ved siden af de regler, der — i form af
vilkår for tilskud, standardvedtægter m.v. — er
fastlagt for de enkelte typer af institutioner.
Disse vilkår findes ofte i administrative for-
skrifter udstedt i medfør af loven. Også for
denne ganske vist temmelig uensartede grup-
pe af selvejende institutioner gælder, at insti-
tutionerne ofte er »fondsfremmede«, idet de
såvel efter deres formål som — navnlig — efter
deres funktionsmåde adskiller sig betydeligt
fra de institutioner (fonde), som fondslovene
har for øje. Det ville derfor næppe være
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hensigtsmæssigt at lade disse love regulere de
pågældende selvejende institutioner. Der
skønnes heller ikke at være noget større behov
herfor, idet det tilsyn, som er etableret med
disse institutioner, må antages at være fast-
lagt under hensyn til den virksomhed, som
udøves af de pågældende institutioner.
Udvalget foreslår på denne baggrund, at to
kategorier ikke skal være omfattet af loven.
For det første foreslås, at fonde, der som
vilkår for at opnå godkendelse i henhold til
lov eller som vilkår for at opnå drifts- eller
anlægstilskud fra staten er undergivet offent-
ligt tilsyn og økonomisk kontrol af staten, ikke
skal være omfattet af loven, jfr. stk. 2, nr. 2.
Dernæst, at loven ikke skal omfatte fonde,
med hvilke en kommune har indgået aftale til
opfyldelse af kommunens forpligtelser i hen-
hold til lov om social bistand, jfr. stk. 2, nr. 3.
Udvalget foreslår i begge tilfælde, at fonds-
myndigheden kan bestemme, at vedkommen-
de institution helt eller delvis skal være omfat-
tet af loven. Dette vil navnlig have betydning
i de tilfælde, hvor fondsmyndigheden finder,
at de særlige regler, der gælder for den eller de
pågældende institutioner, ikke kan føre til en
undtagelse fra lovens bestemmelser, eller
hvor kun en mindre del af den selvejende
institutions samlede virksomhed omfatter
virksomhed i henhold til stk. 2, nr. 2 eller 3.
I forslaget til stk. 2, nr. 4, præciseres, at loven
ikke skal omfatte de fonde, der i medfør af § 1,
stk. 4 og 5, i lov om erhvervsdrivende fonde
ikke er omfattet af den nævnte lov.

3°. Andre fonde under offentligt tilsyn, herun-
der øvrige fonde med særligt kommunalt til-
hørsforhold.

Udover de nævnte institutioner findes en lang
række meget forskelligartede institutioner,
som ikke udøver virksomhed med hjemmel i
lov eller i henhold til lov, men som — typisk på
grund af offentligt tilskud - står under offent-
ligt tilsyn.
Et betydeligt antal institutioner har et særligt
kommunalt tilhørsforhold.
Kommuner kan normalt ikke selvstændigt
oprette selvejende institutioner, men kan i et
vist omfang - direkte eller indirekte - medvir-
ke ved oprettelsen af selvejende institutioner.
Kommuner yder desuden ofte økonomisk
støtte til selvejende institutioner, der vareta-
ger lokale samfundsopgaver, især inden for

kultur- og fritidsområderne. Endelig udøver
kommuner i mange tilfælde bestyrelses- og
tilsynsopgaver i forhold til selvejende institu-
tioner.
Kommuner kan således på forskellig måde
være engageret i selvejende institutioner, men
karakteren heraf varierer meget og kan også
variere over en periode. ¥A kommunalt til-
hørsforhold bør derfor efter udvalgets mening
ikke i sig selv føre til, at en selvejende institu-
tion er undtaget fra lovens regler. Der bør
derimod være mulighed for konkret at und-
lade selvejende institutioner, som udøver en
virksomhed i nært samarbejde med en kom-
mune og dermed er undergivet et offentligt
tilsyn.
Udvalget foreslår derfor, at der i stk. 3 optages
en bestemmelse, hvorefter fondsmyndigheden
kan bestemme, at en fond, som på anden
måde end efter fondslovgivningen er under
offentligt tilsyn og økonomisk kontrol, helt
eller delvis skal være undtaget fra loven. Den
fornødne koordination bør ske ved, at afgørel-
sen skal træffes med justitsministerens sam-
tykke. Udformningen af undtagelsesbestem-
melsen i stk. 3 udelukker ikke, at fondsmyn-
digheden kan undtage fonde såvel enkeltvis
som gruppevis fra lovens område.
Såfremt det på andet grundlag etablerede
offentlige tilsyn ophører, skal den pågældende
fond opfylde fondslovgivningens krav.

3. Efter udvalgets opfattelse kan der være
behov for, at offentligheden ét sted kan få
oplysning om de pågældende fonde. Dette
gælder specielt oplysning om navn, hjemsted
og formål. Det foreslås derfor i stk. 4, at der
oprettes en fortegnelse over de pågældende
fonde i fondsregisteret, og at justitsministeren
kan fastsætte nærmere regler herom. Denne
fortegnelse vil alene have det nævnte informa-
tive formål, og noteringen af vedkommende
fond medfører ikke retsvirkninger efter fonds-
lovgivningen i øvrigt. For erhvervsdrivende
fonde foreslås en tilsvarende fortegnelse op-
rettet i aktieselskabs-registeret.

Kapitel 2. Navn.

Til § 2.

Det foreslås i stk. 1, at fonde i deres navn skal
benytte ordet »fond«. Som nævnt i bemærk-
ningerne til § 1 anvendes i dag flere beteg-
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nelser for samme retlige begreb, uden at der
knytter sig forskellige retsvirkninger til den
valgte betegnelse. Udvalget har af hensyn til
omverdenen i vid forstand (aftaleerhververe,
legatsøgere, kreditorer m.v.) fundet behov-
for, at de fonde, der omfattes af loven, skal
anvende en ensartet betegnelse og foreslår, at
det i nyere tid hyppigt anvendte udtryk
»fond« bliver fællesbetegnelsen. Der bør
imidlertid være fri adgang for fondens stifter
til at vælge fondens navn, og kravet i § 2
fremtræder herefter som et krav om, at beteg-
nelsen fond på tydelig måde indgår i institu-
tionens navn. Kravet er efter udvalgets opfat-
telse f.eks. opfyldt, hvis ordet »fond« sættes i
en parentes efter det øvrige navn.
Udvalget har overvejet, om § 2 af hensyn til
ensartetheden også burde gælde for bestående
fonde. Det har imidlertid været den overve-
jende opfattelse, at der ikke er tilstrækkelig
anledning til at pålægge bestående fonde en
tilføjelse til navnet.
Bestemmelsen i stk. 2 og 3 svarer med visse
forenklinger til aktieselskabslovens § 153,
stk. 2, 3 og 6. I praksis forekommer det, at
fonden ønskes navngivet efter f.eks. afdøde
slægtninge, til hvis minde fonden oprettes.
Ved den foreslåede tekst i stk. 2, hvorefter
alene uberettiget brug forbydes, er det hen-
sigten at gøre klart, at denne praksis kan
fortsætte.

Kapitel 3. Registrering.

Til § 3.
1. Som det fremgår af kapitel III og af be-
mærkningerne til § 1, stilles der ikke efter
gældende ret noget krav om, at en fond for at
være gyldigt stiftet skal godkendes af nogen
myndighed eller registreres hos det offentlige.
En fond kan således oprettes og drive virk-
somhed på grundlag af en rent privatretlig
disposition uden nogen form for offentlig ind-
sigt.
Derimod består der en adgang til at opnå
stadfæstelse af fondens fundats. Herigennem
opnås en offentlig anerkendelse af fonden,
ligesom fonden - som et vilkår for stadfæstel-
sen — undergives løbende tilsyn.
Som et vigtigt led i fondsrefonmen finder
udvalget, at alle fonde fremtidig bør registre-
res. Fonde er i dag vokset til en så betydelig
faktor i samfunds- og erhvervslivet, at en

registreringsordning - på linie med den ord-
ning, der allerede gælder for aktie- og an-
partsselskaber, og som overvejes for andre
selskaber, jfr. betænkning nr. 937/1981 om
kommanditselskaber — forekommer ønskelig.
Herved opnås først og fremmest, at der ska-
bes øget offentlighed omkring fondenes virk-
somhed. Registrering i fondsregisteret inde-
bærer, at myndighederne, de persongrupper
og foreninger m.v., som skal tilgodeses gen-
nem fondenes virksomhed, og offentligheden
bliver bekendt med eller far mulighed for at
skaffe sig kendskab til fondens oprettelse, til
grundlaget for fondens virksomhed (fundat-
sen) og til bestyrelsens sammensætning. Når
dette sammenholdes med kravet om indsen-
delse af årsregnskab til fondsmyndigheden,
jfr. udkastets § 19, stk. 2, og bemærkningerne
hertil, vil der være skabt det fornødne grund-
lag for en bedre indsigt i fondenes forhold.
Udvalget peger tillige på, at det ikke i forbin-
delse med udvalgsarbejdet har været muligt
at tilvejebringe statistisk repræsentative op-
lysninger om bestående fonde. En registre-
ringsordning, der — som udvalget foreslår, jfr.
§ 43 — også omfatter eksisterende fonde, vil
afhjælpe denne mangel og vil dermed tillige
give et væsentligt bedre grundlag for kom-
mende ændringer i den lovgivning, som ud-
valgets arbejde skal danne grundlag for.
Med hensyn til retsstillingen i de øvrige nor-
diske lande bemærkes, at en registrerings-
ordning indgår i den norske lov om stiftelser,
og at en sådan ordning overvejes i det svenske
udvalg.

Udvalget har overvejet, om også små fonde
bør registreres. Konklusionen på disse over-
vejelser har været, at alle fonde bør registre-
res, men at de fornødne hensyn til mindre
fonde i givet fald kan tilgodeses gennem ud-
valgets forslag i § 41, stk. 2, hvorefter justits-
ministeren kan bestemme, at dele af loven
ikke skal finde anvendelse på de i § 8, stk. 2,
nævnte fonde. Der henvises til bemærkninger-
ne til disse bestemmelser.

2. Udvalget har drøftet, hvorvidt det også
bør anses for en forudsætning for en fonds-
dannelse, at fonden skal virke uden tidsbe-
grænsning eller i hvert fald over en længere
årrække. Det kan i denne forbindelse nævnes,
at det svenske lovudkast formentlig vil inde-
holde en afgrænsning af fondsbegrebet, hvori
indgår, at der skal være tale om en formue.
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som varigt er udskilt til varetagelse af bestem-
te formål.
Også i Danmark gælder det utvivlsomt, at
fonde typisk er bestemt til at virke uden
tidsbegrænsning. I stadfæstelsespraksis har
man imidlertid accepteret fundatser, der
indebar, at ikke blot afkastet, men også for-
muen, over en forud fastlagt årrække skal
anvendes til fondens formål.
Udvalget finder, at denne praksis bør opret-
holdes under den kommende lovgivning.
Efter udvalgets mening kan denne fremgangs-
måde meget vel være en rimelig løsning for en
stifter, som på den ene side ønsker at tilgodese
visse formål gennem oprettelse af en fond og
på den anden side gennem adgang til eller
pligt til kapitalforbrug vil sikre, at fonden
sættes i stand til effektivt at støtte formålet.
Der må dog efter udvalgets opfattelse gælde
visse mindstekrav med hensyn til den tids-
mæssige udstrækning af virksomheden for at
anerkende oprettelsen af en fond. Skal kapita-
len således forbruges i løbet af en ganske kort
periode, forekommer det ikke rimeligt at vare-
tage formålet gennem oprettelsen af en selv-
stændig fond. Udvalget har imidlertid ikke
ment at burde foreslå en bestemt grænse for
den periode, fonden skal virke. Afgørelsen
heraf må træffes i forbindelse med oprettel-
sen, herunder navnlig ved registreringen.
For visse retsdannelser gælder endvidere, at
de, således som formålet er udformet, skal
udøve en begrænset virksomhed. Dette gæl-
der således de såkaldte indsamlingsfonde,
d.v.s. fonde eller »komitéer« som samler mid-
ler ind til løsning af en bestemt konkret
opgave. For offentlige indsamlinger gælder i
forvejen en regulering i form af lov nr. 287 af
9. juni 1971 om offentlige indsamlinger og
justitsministeriets bekendtgørelse nr. 523 af
15. december 1971. Efter disse regler skal en
indsamling forestås af en institution, forening
eller en komité bestående af mindst 3 perso-
ner. Anmeldelse om indsamling skal gives til
politiet. Indsamlede midler skal indsættes på
en konto, der er specielt oprettet til dette
formål, og - bortset fra rimelige omkostninger
- må midlerne kun anvendes til det anmeldte
formål. Regnskabet skal revideres af en stats-
autoriseret eller registreret revisor og skal i
almindelighed offentliggøres inden 6 måneder
i et eller flere dagblade.
På grundlag af de ovenfor angivne synspunk-

ter finder udvalget, at disse retsdannelser ikke
kan anses for omfattet af fondslovgivningen.

3. Ved registreringen skal det påses, at de
regler, der gælder for fonden (fundatsen), dels
er i overensstemmelse med fondens eget stif-
telsesgrundlag (f.eks. testamente, gavebrev
eller lignende), dels ikke er i strid med fonds-
lovgivningen eller den øvrige lovgivning. Er
disse betingelser ikke opfyldt, skal registre-
ring nægtes eller gøres betinget af, at mang-
lerne ved fundatsen afhjælpes.
Registrering skal som anført i bemærknin-
gerne til § 1 tillige nægtes, hvis de grundlæg-
gende vilkår for oprettelsen af en fond ikke er
opfyldt på registreringstidspunktet. Hvad
særlig angår kravet om fondsmidlernes ud-
skillelse fra stifterens formue henvises til be-
mærkningerne til § 8.
Såfremt registrering af en eller flere fundats-
bestemmelser nægtes, afhænger retsstillingen
af, om fonden oprettes i stifterens levende live
eller ved testamente.
Såfremt stifteren er i live ved fondsdannelsen,
vil nægtelse af registrering efter almindelige
regler kunne medføre, at stifteren kan tilba-
gekalde sit løfte om at etablere en fond. Efter
udvalgets opfattelse bør dette spørgsmål ikke
søges reguleret i fondslovgivningen.
Oprettes fonden ved testamente, vil manglen
— i overensstemmelse med hidtidig praksis -
normalt kunne afhjælpes ved fundatsændring
(permutation). Der henvises herved til udka-
stets § 32, stk. 3, og bemærkningerne hertil.
Ved fonde, der er oprettet ved testamente, vil
der dog kunne forekomme tilfælde, hvor det af
arvinger vil kunne gøres gældende, at en
afgørende forudsætning for testationen er bri-
stet, og at testamentets bestemmelser om
oprettelsen af en fond derfor må tilsidesættes.
Afgørelse herom må træffes på skiftet på
grundlag af de almindelige regler om testa-
mentsfortolkning.
Særligt med hensyn til oprettelse af familie-
fonde henvises til udvalgets bemærkninger til
udkastets § 7.
I udkastets § 41, stk. 1, nr. 1, foreslås den
nærmere gennemførelse af registreringen fast-
sat administrativt. Der henvises til udvalgets
bemærkninger til denne bestemmelse.
Om fastlæggelse af en særlig tidsfrist, inden
hvis udløb fonden skal registreres, henvises til
bemærkningerne til § 4.
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Til § 4.

Denne bestemmelse, der svarer til aktiesel-
skabslovens § 12, er en konsekvens af udval-
gets forslag om en registreringsordning. I
stk. 1 fastslås, at en fond, der ikke er registre-
ret, ikke er et selvstændigt retssubjekt. Dette
indebærer, at fonden ikke kan erhverve ret-
tigheder eller indgå forpligtelser, ligesom fon-
den ikke har processuel partsevne, bortset fra
søgsmål om stiftelsen, herunder om erhver-
velse af arv.
I stk. 2 foreslås, at hælteisen for forpligtelser,
der indgås på fondens vegne før registrering-
en, påhviler den eller dem, der har indgået
aftale om den pågældende forpligtelse. Ved
registreringen overtages forpligtelserne af fon-
den.
Der har i udvalget været rejst spørgsmål om
en særlig tidsfrist, således at en fond skal
indsendes til registrering inden en vis frist
efter fondens stiftelse. Det er herunder frem-
hævet, at spørgsmålet også har relation til
beskatningen af fondens stifter.
Konsekvensen af den foreslåede regel i § 4 er
som nævnt, at fonden ikke kommer til eksi-
stens, og at den kun i et vist omfang har
processuel partsevne, før den er registreret.
Efter den overvejende opfattelse i udvalget er
der for ikke-erhvervsdrivende fonde alene
behov for en særlig tidsfrist, hvis særlige
offentligretlige hensyn, specielt af ordensmæs-
sig karakter eller — ved fonde, der stiftes ved
testamente - hensynet til stifteren taler der-
for. Dette er næppe tilfældet. Etableres fon-
den på grundlag af et testamente, yder den
øvrige lovgivning - herunder ved beskikkelse
af en særlig ad hoc-værge for fonden - de
fornødne garantier for, at fonden oprettes som
bestemt af testator. Heller ikke ved fonde, der
oprettes i stifterens levende live, forekommer
en tidsfrist påkrævet ud fra fondsretlige syns-
punkter. Derimod kan en tidsfrist muligt
komme på tale i forbindelse med eventuelle
beskatningsregler.

Kapitel 4. Fundats. Formål.

Til § 5.

§ 5, stk. 1. bestemmer, at der altid skal ud-
arbejdes en fundats for fonden, ligesom be-
stemmelsen indeholder visse minimumskrav
til fundatsens udformning.

Fundatsen er det privatretlige grundlag for
fondens virksomhed. Fundatsen udarbejdes
på grundlag af bestemmelserne i oprettelses-
dokumentet, suppleret med regler, der regu-
lerer de spørgsmål, som enten ikke er omtalt i
stiftelsesdokumentet eller i stiftelsesdokumen-
tet er overladt til regulering i fundatsen.
Udfyldning af stiftelsesdokumentets bestem-
melser forekommer navnlig ved fonde, der
oprettes ved testamente. Selv om der ikke i
dag er et krav om fundats, må det antages, at
der i langt de fleste tilfælde udarbejdes fun-
dats for en fond. I stadfæstelsespraksis er det
selve fundatsen som fysisk dokument, der
stadfæstes.
I forbindelse med en lovregulering af fonds-
området og i sammenhæng med forslaget om
registrering af alle fonde har udvalget fundet
det nødvendigt at stille krav om, at der altid
skal udarbejdes en fundats. Denne vil efter
registreringen være offentligt tilgængelig.
Kravene i § 5, stk. 1, til fundatsens udform-
ning er opstillet med udgangspunkt i stadfæ-
stelsespraksis, og kravene i nr. 4 (formål),
nr. 5 og 6 (kapital), nr. 8 (ledelse) nr. 9 (regn-
skab) og nr. 10 (overskudsanvendelse) har
sammenhæng med udvalgets øvrige forslag.
Med hensyn til disse bestemmelser henvises
til udvalgets bemærkninger om de enkelte
emner.
I § 5, stk. 1, nr. 3, stilles der krav om, at
fondens hjemsted her i landet skal være angi-
vet i fundatsen.
I nr. 7 stilles forslag om, at fundatsen skal
angive de særlige rettigheder, som stifteren
måtte have truffet bestemmelse om. Det fore-
kommer ofte i praksis, at en fond skal udbe-
tale rentenydelser til bestemte personer. Det
er f.eks. almindeligt, at der skal udbetales et
nærmere angivet beløb til personer inden for
stifterens familie eller til ansatte og lignende i
en periode eller for de pågældendes livstid.
Udvalget finder ikke, at rentenydelse bør
være til hinder for registrering, idet rente-
nydelser ofte vil være udtryk for et ønske fra
stifterens side om samtidig med oprettelsen af
en fond at tilgodese nærmere angivne perso-
ner. Alternativet ville være en testamentarisk
bestemmelse om, at der efter stifterens død
udlægges en kapital som tilhørende hans bo,
således at kapitalen skulle henstå til rente-
nydelse for de pågældende, og således at
dødsboet efter rentenydelsens ophør skulle
genoptages og kapitalen udlægges til fonden.
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En sådan disposition er upraktisk, da den
forudsætter, at stifterens dødsbo behandles
flere gange, eventuelt med mange års mellem-
rum. Det må ud fra samfundsmæssige hensyn
foretrækkes, at stifterens bo afsluttes endeligt
ved hans død.
Udvalgets overvejelser på dette punkt er her-
efter resulteret i forslaget om, at rentenydelser
og andre særlige rettigheder udtrykkeligt skal
angives i fundatsen.
Reglerne i § 5, stk. 1, tilsigter alene at angive
minimumskravene til fundatsen, og i det om-
fang yderligere bestemmelser ikke strider
mod lovgivningens almindelige regler, kan de
i overensstemmelse med stifterens ønske, eller
i det omfang det i øvrigt findes hensigtsmæs-
sigt, optages i fundatsen. Der kan f.eks. være
tale om fundatsbestemmelser om revision.
Sådanne bestemmelser er gyldige, medmind-
re de strider mod udkastets §§ 20 og 21.
Efter udvalgets mening er det ønskeligt, at
alle centrale spørgsmål udtrykkeligt reguleres
i fundatsen. Dette skylries hensynet til stifte-
ren og det formål, der skal tilgodeses gennem
fondens virksomhed. En omhyggeligt udfor-
met fundats virker tillige som et arbejds-
grundlag for ledelsen og letter samfundets
mulighed for tilsyn med fonden.

De samme hensyn har ført til udvalgets for-
slag til § 5, stk. 3, hvorefter de almindelige
retningslinier vedrørende varetagelsen af fon-
dens formål og overskudsanvendelse, som be-
styrelsen måtte fastsætte, skal indsendes til
fondsregisteret. De dokumenter, der skal ind-
sendes, er bestyrelsesbeslutninger om fondens
virke, som kunne være optaget i fundatsen.
Bestemmelsen forudsætter ikke, at bestyrel-
sen i alle tilfælde indsender f.eks. en forret-
ningsorden eller et bestyrelsesprotokollat om
sin praksis.
Såfremt fondsregisteret finder, at de supple-
rende retningslinier strider mod fundatsen,
bør sagen forelægges fondsmyndigheden.
Fondsmyndigheden kan også tage spørgsmå-
let op af egen drift, efter klage eller i forbin-
delse med den årlige gennemgang af regnska-
bet.

Endelig indeholder § 5, stk. 2, en ordensfor-
skrift om, at dokumenter, hvortil der henvises
i fundatsen, men hvis hovedindhold ikke er
gengivet i denne, skal vedhæftes fundatsen.

Til § 6.

En af gyldighedsbetingelserne for, at der fore-
ligger en fond, er, at der i stiftelsesgrundlaget
er optaget et eller flere nærmere angivne
formål, som fonden skal tilgodese. Der findes i
dag kun få begrænsninger i de formål, en fond
kan tjene. Formålet må ikke stride mod lov
eller ærbarhed eller åbenbart være uden me-
ning, smh. princippet i arvelovens § 54, hvor-
efter en testamentarisk bestemmelse, der går
ud på en anvendelse eller tilintetgørelse af
efterladenskaberne, som åbenbart savner for-
nuftig mening, er ugyldig, ligesom det må
antages, at fonde med formålsbestemmelser,
der er umulige at opfylde, ikke gyldigt kan
stiftes.
Bestemmelsen i § 6 er en lovfæstelse af den
almindelige grundsætning om, at formalet
ikke må stride mod lov og ærbarhed. En
tilsvarende regel gælder for aftaler, jfr. Dan-
ske Lov 5-1-2.
Som eksempler på lovmæssige hindringer kan
nævnes, at en fond ikke kan stiftes med det
formål at begå eller understøtte lovovertræ-
delser. Tilsvarende gælder, at en virksomhed,
som efter loven alene kan drives som person-
lig virksomhed, f.eks. advokatvirksomhed,
ikke kan drives i fondsfbrm. Fondens formål
må endvidere ikke stride mod fideikommis-
lovgivningen, jfr. nærmere udvalgets be-
mærkninger til § 7.
Begrebet »ærbarhed» er en retlig standard.
Begrebet er ikke altid sammenfaldende med
den almindelige opfattelse i samfundet af,
hvad der er etisk eller uetisk handlemåde. Et
formål vil kun være i strid med ærbarhed,
hvis det er i klar modstrid med almindelige
moralforestillinger. Efter det for udvalget
oplyste har spørgsmålet ikke i nyere tid været
til administrativ bedømmelse, ligesom der
ikke foreligger retspraksis om spørgsmålet.
Bestemmelsen forudsætter, at ethvert formål,
der ikke er ulovligt eller strider mod ærbar-
hed, kan tilgodeses af stifteren. Denne vidt-
strakte frihed til at oprette fonde til varetagel-
se af ethvert lovligt formål er i overensstem-
melse med gældende ret.
Udvalget har overvejet, om der kunne være
anledning til for fremtiden at begrænse denne
frihed. Dette kunne ske ved kun at tillade
oprettelse af fonde, der tjener et særligt kvali-
ficeret formål. En detaljeret opregning af så-
danne kvalificerede formål ville hverken være
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mulig eller ønskelig. En beføjelse for fonds-
registreret til på et rent skønsmæssigt grund-
lag at nægte at registrere en fond under
henvisning til, at formålet ikke anses for
tilstrækkeligt kvalificeret, ville efter udvalgets
mening dels være udtryk for et afgørende
brud med den hidtidige retstilstand, dels være
uacceptabel ud fra principielle synspunkter.
Et forsøg på afgrænsning af visse (anerkendel-
sesværdige) formål måtte derfor bygge på
kriterier, som har rod i lovgivning og praksis.
Det mest nærliggende ville i denne forbindel-
se være en regel om, at der kun kan oprettes
fonde med almennyttige formål. Med hensyn
til den nærmere forståelse af begrebet »al-
mennyttig« henvises til udvalgets analyse i
bilag 3. Gennemgangen af begrebet i lovgiv-
ningen og administrativ praksis viser efter
udvalgets opfattelse, at begrebet ikke har en
bestemt fast og entydig betydning.
Dette taler i sig selv mod at lade dette krite-
rium danne grundlag for en lovmæssig af-
grænsning af de anerkendte formål.
Hertil kommer, at der efter udvalgets mening
er visse formål, som en fond bør kunne til-
godese, selv om formålet ikke efter traditionel
opfattelse kan betragtes som almennyttigt.
Dette er således tilfældet med fonde, der som
en væsentlig del af deres formål har videre-
førelse af en erhvervsvirksomhed.
En begrænsning, der betød, at kun fonde med
almennyttigt formål kunne oprettes, ville end-
videre have betydning for adgangen til at
oprette familiefonde. I det omfang adgangen
til at oprette familiefonde skal begrænses,
bør dette imidlertid efter udvalgets opfattelse
ske gennem en udtrykkelig regel, jfr. udka-
stets § 7, og ikke som en »modsætningsslut-
ning« fra en regel om almennyttige formål.
Udvalget er herefter nået til det resultat, at
der ikke er tilstrækkelig begrundelse for gen-
nem lovgivningen at begrænse de formål, som
kan tilgodeses ved oprettelse af fonde.

Til § 7.

Ved familiefonde forstås i almindelighed fon-
de, hvis afkast helt eller delvis er forbeholdt
medlemmerne af en eller flere familier, eller
til hvis afkast medlemmerne af den eller de
pågældende familier har fortrinsret.
Adgangen til gennem oprettelsen af fonde at
tilgodese familien er i dag alene begrænset af

grundlovens § 84 og arvelovens § 68. Efter
grundlovens § 84 kan intet len, stamhus, fi-
deikommisgods eller andet familiefideikom-
mis oprettes for fremtiden. Arvelovens § 68
bestemmer, at ejendele ved testamente ikke
kan tillægges flere ved testators død ufødte
personer efter hinanden.
Grundloven fastlægger ikke, hvad der skal
forstås ved familiefideikommisser. En sådan
fastlæggelse skete imidlertid ved lov nr. 139 af
1. maj 1954 om familiefideikommissers over-
gang til fri ejendom. Efter lovens § 2, stk. 1,
forstås ved familiefideikommis en formue, om
hvilken det er bestemt, at den skal nedarves i
en bestemt familie, således at den efter visse
arvegangsregler tilfalder flere ved opretterens
død ufødte generationer efter hinanden.
Forbudet i arvelovens § 68 er i overensstem-
melse hermed.
Det fremgår af forarbejderne til grundlovens
§ 84 og arvelovens § 68, at det ikke har været
hensigten med disse bestemmelser at hindre
oprettelsen af familiefonde. Afgørende for, om
der foreligger et familiefideikommis eller en
familiefond, er efter 1954-loven, om der er
anordnet en forud fastlagt successionsord-
ning, der indebærer, at de ved ordningen
indsatte successorer har et retskrav på at nyde
godt af formuen, eller om familiemedlemmer-
ne alene har adgang til andel i formuens
afkast, således at valget mellem flere beretti-
gede træffes af fondens bestyrelse på grundlag
af de i fundatsen fastsatte regler.
Grundlovsbestemmelsen om familiefideikom-
misser har faet sin nuværende udformning
ved grundloven af 1953. Allerede 1849-grund-
loven indeholdt imidlertid et forbud mod
oprettelse af len, stamhuse og fideikommis-
godser. 1849-grundloven havde desuden en
bestemmelse om, at det ved lov skulle bestem-
mes, hvorledes len, stamhuse og fideikommis-
godser kunne overgå til fri- ejendom. Dette
skete ved lensafløsningen af 1919.
Forbudet i 1849-grundloven var rettet imod
adelen. Formålet med den gældende grund-
lovsbestemmelse er først og fremmest at for-
hindre, at der gennem oprettelse af familie-
fideikommisser dannes en arvelig rigmands-
klasse, baseret på opsamlede formuer, som
går i arv på en forud fastlagt måde i bestemte
familier.
Man har også fundet det uacceptabelt, at en
arvelader (eller en gavegiver) skal kunne træf-
fe afgørelse om anvendelse af sin formue i en
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fremtid, som han ikke kan have noget over-
blik over.
Udvalget har drøftet, om den gældende frihed
til oprettelse af familiefonde bør opretholdes,
eller om der bør gennemføres begrænsninger,
enten således at oprettelse af familiefonde helt
forbydes, eller således at man — som en
videreudvikling af forbudet mod stiftelse af
familiefideikommisser — begrænser adgangen
til at oprette familiefonde på en sådan måde,
at familiens ene- eller fortrinsret højst kan
opretholdes for familiemedlemmer, der lever
på stiftelsestidspunktet og for én i forhold til
disse ufødt generation.
Hagen Jørgensen, Laustsen, le Maire, Nørgaard,
Pontoppidan, Selmer, Troldborg og Skau Wogensen
finder, at forbudet mod familiefideikommisser
bør ajourføres, således at også adgangen til
at begunstige familien gennem oprettelse af
familiefonde begrænses til familiemedlem-
mer, der lever på stiftelsestidspunktet, og én i
forhold til disse ufødt generation. Disse med-
lemmer foreslår, at der i § 7 optages en regel
herom.
Disse medlemmer finder, at der vel i formel
henseende er forskel mellem familiefideikom-
misser og familiefonde, men at de hensyn,
som ligger bag forbudet mod oprettelse af
familiefideikommisser, i realiteten i væsentligt
samme omfang gør sig gældende ved familie-
fonde. Selv om de begunstigede ikke ved
fonde — som ved fideikommisser — har noget
retskrav på at modtage andel i formuens
afkast, vil kredsen af de begunstigede ikke
sjældent være så relativt snæver, at de pågæl-
dendes muligheder for at nyde godt af formu-
en ikke adskiller sig nævneværdigt fra en
fideikommisindehavers.
På denne baggrund forekommer det efter
disse medlemmers mening ikke velbegrundet,
at familiemedlemmer i et ubegrænset antal
generationer skal være ene- eller fortrinsbe-
rettigede til at nyde godt af en fond, der er
oprettet af en person, til hvem de pågældende
ikke kan påregnes at have nogen særlig til-
knytning.
Reglen i § 7, stk. 1, tilgodeser efter disse
medlemmers mening i fuldt omfang hensynet
til stifterens berettigede interesse i at forbe-
holde familien en vis fortrinsret. Denne for-
trinsret kan efter omstændighederne - navn-
lig tidspunktet for fondens stiftelse og familie-
medlemmernes levealder - strække sig over
en meget lang periode. Disse medlemmer

henviser også til, at reglen ikke vil afskære
familiens adgang til at få andel i fondens
afkast, men alene forbyder fortrinsret efter en
vis tid, således at familiemedlemmerne her-
efter kan komme i betragtning ved uddeling
af fondens afkast på lige fod med andre, der
også opfylder fundatsens betingelser.
Ebbesen, Fogh, Kjølbye, Mogensen og Søren Ras-
mussen finder ikke, at der er anledning til at
ændre den gældende retstilstand. Disse med-
lemmer henviser til, at der her i landet er en
lang tradition for oprettelse af familielegater.
Ved grundlovsændringen i 1953 og ved arve-
loven af 1963 tog man udtrykkeligt stilling til,
om denne tradition skulle brydes. Ved begge
lejligheder blev det klart tilkendegivet, at
man ikke ønskede at forhindre oprettelse af
familiefonde. I arvelovskommissionens be-
tænkning side 158 anføres følgende om ad-
gangen til oprettelse af familiefonde:

»Reglen i denne Paragraf i Udkastet angaar, som
Ordene viser, kun Retten til at testere til fysiske
Personer. Den betyder derfor ligesaa lidt som den
tilsvarende Regel i den svenske Lov nogen Be-
grænsning i Adgangen til at raade til Fordel for
juridiske Personer. Uden Hensyn til Bestemmelsen
i § 87 kan der som hidtil ved Testamente raades til
Fordel for Institutioner saasom Hospitaler, Stiftel-
ser, Foreninger, Legater etc., ligesom der kan
stiftes Familielegater, hvorved en særlig Kreds af
ufødte Personer begunstiges. Der stiftes ganske vist
herved en Ret for en Række ufødte Personer, men
da ingen bestemt af disse er begunstiget ved den
afdøde Testators Bestemmelse, er det uden Betæn-
kelighed. Testator kommer ikke til at træffe bin-
dende Afgørelser for en Fremtid, som han ikke kan
overse. Naar de paagældende Institutioners Besty-
relse efter et Skøn over de til enhver Tid forelig-
gende Oplysninger kan bestemme, hvilke Personer
inden for en Kreds der skal nyde godt af dens
Midler, taler de Grunde, som bærer Forslaget om
den i nærværende Paragraf indeholdte Begræns-
ning i Testationsadgangen, ikke for, at et Testa-
mente til Fordel for en Forening eller et Legat skal
være ugyldigt. Men det maa dog være en Forud-
sætning, at Retten til Nydelsen af f.Eks. et Legat
ikke i videre Omfang, end denne Paragraf tillader,
er fastlagt af Testator. Den maa afhænge af en
Prøvelse om Omstændigheder, som er uafhængige
af Testators Vilje, i Almindelighed de paagældende
Personers Trang og Værdighed til at nyde godt af
legatets Midler.«

Disse synspunkter har fortsat gyldighed, og
der er ikke fremkommet noget, som kan be-
grunde en ændret holdning. Tværtimod ville
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en begrænsning af den gældende frihed til at
tilgodese familien kunne have særdeles uhel-
dige konsekvenser, ikke mindst ved de er-
hvervsdrivende fonde. Oprettelse af en eller
flere fonde er ofte den for virksomheden mest
hensigtsmæssige fremgangsmåde til løsning af
de problemer, som et generationsskifte rejser,
idet man herved undgår, at virksomheden
splittes. På den anden side må det tages i
betragtning, at den eller de personer, som
overdrager deres interesser i virksomheden til
en {'ond, gør familien arveløs med hensyn til
de formueværdier, der er anbragt i virksom-
heden. Dette vil for mange fondsstiftere give
anledning til forståelige betænkeligheder.
Disse betænkeligheder kan tildels imødegås
ved at give familien fortrinsret til en del af
fondens afkast. Afskæres denne mulighed, vil
det let kunne medføre, at virksomhedsinde-
havere til skade for virksomhedens overlevel-
sesmuligheder afstår fra at lade virksomheden
overgå til en fond.
Disse medlemmer peger endvidere på, at en
begrænsning i adgangen til at oprette familie-
fonde rejser særlige problemer i de meget
hyppigt forekommende tilfælde, hvor en fond
foruden familien skal tilgodese andre, typisk
almennyttige formål. En regel, der indebar, at
en sådan blandet fond ville være ugyldig, hvis
begunstigelsen af familien går videre end
tilladt, ville være klart uhensigtsmæssig ud fra
samfundsmæssige synspunkter. Hvis en så-
dan begrænsning gennemføres, må der derfor
tages stilling til, hvorledes der skal forholdes i
en sådan situation.
Greve og Vistisen finder, at adgangen til at
oprette familiefonde helt bør ophæves. Disse
medlemmer finder det ikke stemmende med
nutidig tankegang, at en i princippet tids-
ubegrænset selvejende institution som en fond
skal kunne oprettes med henblik på helt eller
delvis at tilgodese fåmiliemæssige inter-
esser. Selv om adgangen til oprettelse af
familiefonde begrænses på linie med fidei-
kommisforbudet, vil meget betydelige for-
mueværdier fortsat i en lang periode kunne
forbeholdes familien, uden at dette tjener
noget anerkendelsesværdigt samfundsmæs-
sigt formål.
Disse medlemmer henviser tillige til de skat-
te- og afgiftsmæssige konsekvenser af opret-
telsen af familiefonde, der er behandlet i
kapitel V.
Greve og Vistisen kan subsidiært tiltræde, at der

gennemføres en begrænsning af adgangen til
at oprette familiefonde som foreslået i § 7,
stk. 1.
De medlemmer, som går ind for en begræns-
ning i adgangen til at oprette familiefonde,
finder, at tilsvarende synspunkter kan anføres
med hensyn til bestemmelser, der tillægger
medlemmer af en bestemt familie eller visse
familier ret til at indtage en bestemt stilling
eller til på anden måde, herunder i form af
arbejdsverderlag, at oppebære økonomiske
ydelser fra fonden eller fra en virksomhed,
hvorover fonden har en bestemmende indfly-
delse. Disse medlemmer foreslår derfor, at
§ 7, stk. 1, gøres anvendelig på sådanne be-
stemmelser, jfr. udkastets § 7, stk. 2. Hvad
særlig angår adgangen til at beklæde hvervet
som medlem af bestyrelsen finder disse med-
lemmer dog, at stifteren kan have en rimelig
interesse i, at familien også ud over den
periode, som er angivet i § 7, stk. 2, jfr. stk. 1,
er repræsenteret i bestyrelsen. Det foreslås
derfor, at bestemmelsen i stk. 2 ikke skal finde
anvendelse på hverv som medlem af bestyrel-
sen.
Med hensyn til retsvirkningerne af, at opret-
telsesdokumentet (eller fundatsen) begunsti-
ger familien i videre omfang end tilladt, be-
mærker de medlemmer, der går ind for § 7,
stk. 1 og 2, at det ikke bør være en konse-
kvens, at fonden ikke er gyldigt stiftet. Dette
er særlig klart i de foran nævnte tilfælde, hvor
fonden har et blandet formål. Men også hvor
fonden alene har til formål at tilgodese famili-
en, bør konsekvensen ikke være fondsdan-
nelsens ugyldighed. Disse medlemmer fore-
slår derfor § 7, stk. 1, udformet således, at
bestemmelserne om fortrinsret for familien
kun har retsvirkning efter deres indhold, i det
omfang de foreslåede begrænsninger iagtta-
ges. Dette giver således stifteren mulighed for
at udskyde konsekvenserne af § 7 til det tids-
punkt, hvor den sidste generation, som efter
bestemmelsen kan begunstiges, afgår ved dø-
den. Hvorledes der herefter skal forholdes, vil
afhænge af fundatsens (fundatsbestemmelser-
nes) nærmere udformning. Er der tale om, at
fonden skal tilgodese nærmere opregnede for-
mål, f.eks. støtte til uddannelse, til trængende
og/eller ældre, men således at medlemmerne
af en eller flere familier har fortrinsret, vil det
være en nærliggende mulighed, at fonden
videreføres med det angivne formål, dog såle-
des at familiens fortrinsret bortfalder. Er der
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derimod tale om, at fonden udelukkende har
til formål at begunstige familiemedlemmer,
der har behov for støtte til nærmere angivne
formål (f.eks. uddannelse) eller på grund af
særlige omstændigheder (f.eks. sygdom eller
alderdom), må der foretages en fundats-
ændring i medfør af kapitel 10. Det normale
vil dog formentlig være, at der i fundatsen er
truffet bestemmelse om, til hvilket formål
midlerne skal anvendes, når familien ikke
længere udelukkende kan tilgodeses.
Udvalget er opmærksom på, at der kan tæn-
kes tilfælde, hvor der er en sådan sammen-
hæng mellem de enkelte fundatsbestemmel-
ser, at arvinger vil gøre gældende, at hele
fondsdannelsen er ugyldig. Dette spørgsmål
kan navnlig opstå ved fonde, der dannes på
testamentarisk grundlag, men udvalget har
ikke ment at burde løse konflikten i fonds-
loven. Spørgsmålet må herefter løses ud fra de
regler, der gælder om testamentsfortolkning.
Med hensyn til bestemmelsens anvendelse på
bestående familiefonde henvises til § 43 og
bemærkningerne hertil.

Kapitel 5. Kapital.

Til § 8.

1. I dag stiller de fleste ministerier ved offent-
lig stadfæstelse af fundatsen krav om en vis
mindstekapital. Størrelsen af den kapital, der
i almindelighed skal være tilvejebragt for at
opnå stadfæstelse, har i længere tid været
100.000 kr.
Baggrunden herfor er, at fonde i princippet
skal virke uden tidsbegrænsning, og at fonde
med en kapital på mindre end 100.000 kr.
ikke kan forventes at opnå et sådant afkast af
formuen, at fonden — når der også tages
hensyn til de nødvendige administrations-
omkostninger - har mulighed for at støtte det
eller de angivne formål i et omfang, der gør
det rimeligt at stadfæste fundatsen med det
deraf følgende tilsyn m.v. fra det offentliges
side.
Som nærmere omtalt i bilag 1 er der ud fra
lignende synspunkter gennem længere tid
udfoldet bestræbelser for at nedlægge små
og uhensigtsmæssige fonde, hvis administra-
tionsomkostninger ikke står i rimeligt forhold
til nytten, ligesom et stort antal fonde er
blevet sammenlagt.
Da der ikke er noget krav om stadfæstelse, og

da der ikke i øvrigt kan opstilles noget krav
om en bestemt mindstekapital, er konsekven-
sen af et afslag på stadfæstelse i dag imidlertid
ikke, at fonden ikke stiftes, men blot at den
ikke undergives tilsyn. En undtagelse herfra
gælder kun, hvis kapitalen er så ringe, at
bestemmelsen om oprettelse af fonden kan
tilsidesættes eller ændres ud fra permuta-
tionsretlige synspunkter.

2. Udvalget har overvejet, om denne retstil-
stand bør ændres i forbindelse med den kom-
mende fondslovgivning. For så vidt angår de
erhvervsdrivende fonde foreslås det, at disse
fonde skal have en grundkapital svarende til
mindstekapitalen for aktieselskaber, d.v.s.
300.000 kr., jfr. § 7 i udkastet til lov om
erhvervsdrivende fonde. Ud fra synspunkter,
der svarer til dem, der ligger bag den gælden-
de stadfæstelsespraksis, finder udvalget, at
det også for de ikke-erhvervsdrivende fondes
vedkommende bør kræves, at fonden ved
oprettelsen har et rimeligt kapitalgrundlag.
Dette kan tænkes opnået enten ved at fast-
sætte en bestemt mindstegrænse eller ved at
bestemme, at kapitalen skal stå i rimeligt
forhold til de formål, som fonden skal tilgode-
se. En bestemmelse af sidstnævnte indhold er
optaget i den norske fondslov (§ 10), og ud-
valget er bekendt med, at en tilsvarende regel
overvejes i det svenske udvalg. Udvalget fin-
der imidlertid, at en sådan regel vil give
anledning til betydelig usikkerhed, og at det
derfor må foretrækkes, at der i loven fast-
sættes en mindstegrænse, men således at der
dels gives fondsmyndigheden adgang til ud
fra en konkret vurdering at undtage fra denne
grænse, dels gives justitsministeren bemyndi-
gelse til at dispensere fra mindstegrænsen for
visse grupper af fonde. Mindstegrænsen fore-
slås fastsat til 200.000 kr.
Fondsmyndighedens dispensationsadgang i
henhold til § 8 vedrører som nævnt konkrete
dispensationer. Adgangen til at undtage fra
dette krav vil kunne benyttes, hvor fondens
formål er af en sådan karakter, f.eks. vare-
tagelse af begrænsede lokale formål, at fonden
med rimelighed kan fungere med en mindre
kapital. Undtagelse vil efter omstændigheder-
ne også kunne være motiveret, når opretteren
har bestemt, at ikke blot afkastet, men også
fondens kapital, over en vis årrække skal
uddeles til formålet, jfr. udkastets § 9, stk. 3,
og bemærkningerne hertil.
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Som eksempler på grupper af fonde, hvor an-
vendelsen af den generelle dispensationsad-
gang kan være aktuel, er under udvalgets drøf-
telser bl.a. fremhævet gravstedslegater, skole-
legater, sociale fonde (uddannelsesfonde,
hjælpe- og understøttelsesfonde o.s.v.) til for-
del for medarbejderne, der oprettes i erhvervs-
virksomheder, jfr. ligningslovens § 14 F og
§ 52 i lov om beskatning af pensionsordninger
m.v., samt jubilæumsfonde, feriefonde osv.
Endvidere er fremhævet medarbejderaktiefon-
de, der oprettes som led i medarbejderaktie-
ordninger, jfr. skattedepartementets cirkulære
nr. 47 af 25. februar 1977 om medarbejder-
aktieordninger efter ligningslovens. § 7 A.
Kravet om en egenkapital på 200.000 kr. kan
gøre det nødvendigt i forbindelse med regi-
streringen at tilvejebringe nærmere oplysning
om værdien af de aktiver, som overdrages
fonden. Særlig aktuelt kan dette være med
hensyn til gælds- og pantebreve, som stifteren
har udstedt til fonden.

3. Udvalget har overvejet i lovteksten at stille
krav om, at fondens aktiver skal være uigen-
kaldeligt overdraget til fonden.
Som anført i bemærkningerne til § 1 og § 3 er
uigenkaldelig udskillelse af aktiver af økono-
misk værdi fra stifterens formue en grundbe-
tingelse for etableringen af en fond. Det er i
dag principielt tilstrækkeligt, at stifteren har
påtaget sig en retligt bindende forpligtelse,
således at han vil handle retstridigt over for
fonden, hvis forpligtelsen ikke opfyldes, og
således at der er skabt en ret for fonden eller
den, der repræsenterer fonden, til at kræve
forpligtelsen opfyldt. Forpligtelsen kan fore-
ligge som et uigenkaldeligt tilsagn om at ville
overføre værdier til fonden. I sådanne tilfælde
må stifteren have afgivet tilsagnet til enten
den udpegede, selvstændige ledelse eller til en
trediemand, der repræsenterer fonden. Ud-
skillelsen er ikke uigenkaldelig (retligt bin-
dende), såfremt stifteren har forbeholdt sig
ret til at råde over kapitalen, f.eks. ved vilkår-
ligt at tilbagekalde et tilsagn.
I bedømmelsen af, om der er sket en uigen-
kaldelig udskillelse af aktiver af økonomisk
værdi, indgår de almindelige retlige betingel-
ser for at påtage sig bindende forpligtelser.
Hertil kommer, at det skal kunne godtgøres,
at stifteren har påtaget sig forpligtelsen i
tilstrækkeligt klar form. Det er ikke muligt
entydigt at angive, hvilke krav der stilles i

denne henseende. Som momenter, der kan
have betydning, kan nævnes: udpegelse af en
selvstændig ledelse, dennes uafhængighed,
fastlæggelse af formålet, oprettelse af fundats,
eller om en overførelse fysisk har fundet sted.
Udvalget har på denne baggrund ikke ment
at burde foreslå, at der i loven medtages en
udtrykkelig bestemmelse om, at fondens akti-
ver skal være uigenkaldeligt overdraget til
fonden, ligesom man heller ikke i øvrigt —
bortset fra registrering — foreslår stiftelses-
proceduren reguleret. Udvalget finder, at de
gældende almindelige aftaleretlige grundsæt-
ninger er tilstrækkelige til at regulere spørgs-
målet. Det forudsættes som anført i bemærk-
ningerne til § 3, at det i forbindelse med
registreringen påses, at kravet om uigenkal-
delig udskillelse af fondens formue er opfyldt.

Til § 9.

Til stk. 1 og 2.

Udvalget har overvejet forskellige definitioner
af lovens kapitalbegreb. Disse drøftelser har
taget udgangspunkt i stadfæstelsespraksis,
hvor man normalt stiller krav om, at kapita-
len ikke kan angribes, og hvor dette krav som
nedenfor anført suppleres af et krav om for-
budspåtegning af aktiverne. Konsekvensen af
denne praksis er, at fondens formue består af
en kapitalkonto, der er opbygget på grundlag
af fondens stamkapital, aktiver, der senere er
erhvervet ved arv eller gave, kursgevinster og
henlæggelser til kapitalen, samt af en udde-
lingskonto, der anvendes til uddelinger til
formålet.
De fleste fundatser indeholder i dag en be-
stemmelse om, at kapitalen ikke må angribes.
Baggrunden herfor er, at fonde som altover-
vejende hovedregel er bestemt til at virke
uden tidsbegrænsning. Efter udvalgets me-
ning bør kapitalurørligheden fortsat være ud-
gangspunktet, og udvalget foreslår derfor i
§ 9, stk. 1, at fondsbestyrelsen ikke uden
fondsmyndighedens samtykke må overdrage,
pantsætte eller uddele:
1 ) de aktiver, der forelå ved fondens stiftelse,

eller hvad der træder i stedet herfor,
2) de aktiver, som senere tilfalder fonden som

arv eller gave — eller hvad der træder i
stedet herfor — medmindre arveladeren el-
ler giveren har bestemt, at aktiverne skal
anvendes til uddeling,
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3) de aktiver, der modsvarer overskud, som er
henlagt til konsolidering af fondens formue.

Forslaget indebærer, at den bundne kapital -
bortset fra første regnskabsår - udover de
aktiver, der forelå ved stiftelsen, typisk vil
omfatte den forøgelse, der normalt vil frem-
komme ved kursgevinster, fondsaktier, teg-
ningsrettigheder, arv eller gave, der tilfalder
fonden, samt henlæggelser af årets overskud i
medfør af forslagets § 25, stk. 2.
De midler, der er afsat til uddeling, er der-
imod til fri disposition til uddelingsformål.
Urørligheden omfatter heller ikke de dele af
årets overskud, der ikke uddeles med det
samme, men afsættes til uddeling i følgende
år. I sidstnævnte tilfælde vil midlerne ofte
være placeret som kontantindestående. Kon-
trollen med, at der sker fundatsmæssig udde-
ling, varetages af fondsmyndigheden, jfr.
kapitel 8.
Indeholder fundatsen ikke modstående be-
stemmelser, jfr. herved udkastets § 9, stk. 3,
kan bestyrelsen kun med fondsmyndighedens
samtykke disponere over aktiverne. Særlig for
så vidt angår anvendelse af disse aktiver til
uddeling vil en tilladelse hertil forudsætte, at
betingelserne for ændring af fundatsen er
opfyldt, jfr. lovudkastets kapitel 10 og be-
mærkningerne hertil.
Med hensyn til overdragelse af aktiverne som
led i en ombytning af kapitalen henvises til
stk. 4 og bemærkningerne hertil.
Hvad særlig angår arv eller gave, der senere
tilfalder fonden, bemærkes, at udvalget i over-
ensstemmelse med gældende ret foreslår, at
arv eller gave skal henføres til den bundne
kapital, medmindre arvelader eller gavegiver
har truffet anden bestemmelse. I sidstnævnte
tilfælde henføres beløbet (aktiverne) til udde-
lingskontoen. Selv i mangel af udtrykkelig
bestemmelse herom må tilsvarende gælde,
hvis arven eller gaven efter fondens forhold
udgør et ubetydeligt beløb.
Udvalget har også drøftet spørgsmålet om
fondes kassebeholdning. Kravene til likvide
midler i form af kassebeholdning afhænger af
fondens størrelse og karakteren af den virk-
somhed, fonden udøver. Ved fonde med stad-
fæstet fundats påses det, at kassebeholdnin-
gen ikke er større end påkrævet. Provenuet af
udtrukne værdipapirer m.v. skal normalt hur-
tigt genanbnnges efter anbringelsesreglerne.
Udvalget forudsætter, at disse retningslinier

vil blive lagt til grund i forbindelse med
fondsmyndighedens tilsyn, men finder ikke
behov for, at der i loven optages bestemmel-
ser om spørgsmålet. Man lægger endvidere til
grund, at de problemer, der kan opstå ved
fondens etablering, hvor det kan være nød-
vendigt at anvende en mindre del af den
bundne kapital til administration, kan afkla-
res ved forhandling mellem bestyrelsen og
fondsmyndigheden.
Stadfæstede fundatsers bestemmelser om
kapitalurørlighed suppleres som regel af en
bestemmelse om, at der skal gives værdipapi-
rer påtegning om, at der kun må rådes over
dem med tilsynsmyndighedens samtykke, el-
ler at rådighedsbegrænsningen noteres på le-
gatets depot. For fast ejendoms vedkommen-
de skal der ske tinglysning af den tilsvarende
rådighedsindskrænkning. Sådanne bestem-
melser har i første række til formål at afskære
bestyrelsen fra at have en formel legitimation
til at råde over værdierne.
Udvalget har overvejet at foreslå denne ord-
ning afskaffet af rationaliseringsgrunde, såle-
des at overtrædelse af forbudet i stk. 1 alene
ville være sanktioneret gennem udkastets an-
svars- og tilsynsregier. Udvalget har dog fun-
det, at der er behov for en sikring af aktiver-
nes tilstedeværelse, og at dette kan ske uden
større ulempe for bestyrelsen, når sikringen i
almindelighed kan foretages ved »spærring«
af depotet. Bestemmelser herom er fastsat i
justitsministeriets cirkulærskrivelse af 8. au-
gust 1980. Det foreslås, at kravet om sikring
af rådighedsindskrænkningen lovfæstes, jfr.
stk. 2.

Til stk. 3.

I stadfæstelsespraksis har man accepteret, at
kravet om urørlighed fraviges, hvor stifteren
har bestemt, at fondens kapital — sammen
med afkastet - over en forud bestemt årrække
skal anvendes til fordel for de fastlagte formål.
Udvalget finder, at der fortsat ikke bør være
noget til hinder for, at opretteren træffer
bestemmelse om kapitalforbrug og foreslår, at
adgangen hertil lovfæstes, jfr. stk. 3. Udvalget
forudsætter dog herved, at det tidsrum, over
hvilket kapitalen kan anvendes til uddeling,
ikke er så kort, at der ikke er rimeligt grund-
lag for oprettelse af en selvstændig institution
med de deraf følgende krav om udpegning af
bestyrelse m.v. Udvalget har ikke fundet det
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muligt at fastlægge en bestemt grænse for den
periode, hvor fonden skal virke. Eventuelle
tvivlsspørgsmål i denne henseende må afkla-
res i forbindelse med fondens oprettelse.
Reglen tager sigte på bestemmelser, der fast-
sættes i fundatsen ved fondens stiftelse. Arv
og gave, der senere tilfalder fonden, er der-
imod omfattet af stk. 1, jfr. ovenfor.

Til stk. 4.

For fonde, der er under offentlig bestyrelse
eller offentligt tilsyn, er der med hjemmel i lov
nr. 211 af 13. maj 1981 om anbringelse og
bestyrelse af umyndiges midler m.v. ved be-
kendtgørelse nr. 477 af 17. september 1981 og
nr. 515 af 23. september 1982 fastsat regler
om anbringelse af disse fondes kapital. Be-
kendtgørelsen er optrykt som underbilag 2 til
bilag 1.
Anbringelsesreglerne er fravigelige og finder
således kun anvendelse, når der ikke i fundat-
sen er truffet anden bestemmelse. Endvidere
er anbringelsesreglerne ikke til hinder for, at
de midler, som overdrages fonden af stifteren
eller udlægges på skifte, bevares i den form,
hvori de foreligger ved overdragelsen eller
udlægges. Endelig kan justitsministeriet til-
lade anden anbringelse.
Udvalget stiller forslag om, at disse regler
fremtidig gøres anvendelige på alle fonde, jfr.
udkastets stk. 4.
Princippet om kapitalens urørlighed brydes
efter administrativ praksis ved kapitalombyt-
ninger. Ved ombytninger forstås en omlæg-
ning af fondens kapital gennem salg af værdi-
papirer og indkøb af andre værdipapirer.
Derimod omfatter begrebet ikke genanbrin-
gelse af udtrukne aktiver. Ombytninger kræ-
ver i dag ved stadfæstede fonde vedkommen-
de ministeriums godkendelse. Der er i justits-
ministeriets cirkulærskrivelse af 15. april 1980
givet nærmere retningslinier om ombytning af
obligationer.
Udvalget forudsætter, at dette spørgsmål ta-
ges op i forbindelse med de administrative
regler, der skal fastsættes i henhold til stk. 4.
Udvalget forudsætter endvidere, at de kom-
mende administrative regler for ombytning
bliver let håndterlige og lempelige.
Den fysiske placering af aktiverne afhænger
efter gældende ret af fundatsens bestemmel-
ser. For at lette fondsmyndighedens opgaver
har udvalget overvejet at foreslå en regel om,

at fondens aktiver så vidt muligt skal være
anbragt i en forvaltningsafdeling, der er god-
kendt i henhold til arvelovens § 61, eller i
realkreditinstitutter, der er godkendt af sta-
ten, eller på lignende betryggende måde. Ud-
valget har dog fundet, at dette spørgsmål
mest hensigtsmæssigt kan tages op i forbin-
delse med regler, der skal fastsættes i henhold
til stk. 4.

Kapitel 6. Ledelse.

Ved fonde — som ved andre selvejende institu-
tioner — er spørgsmålet om ledelsens sammen-
sætning og valg af afgørende betydning. Be-
styrelsen er som udgangspunkt eneansvarlig
for fondens virksomhed. Der er ikke som ved
andre juridiske personer kapitalejere, andels-
havere eller foreningsmedlemmer, som kan
kontrollere bestyrelsens dispositioner og for-
anledige en ændring i ledelsen, hvis det findes
påkrævet af hensyn til fonden.
Det er derfor væsentligt, at det gennem de
regler, som gælder for valg af bestyrelsen, og
den praksis, som følges, så vidt muligt sikres,
at den fornødne sagkundskab er repræsente-
ret i bestyrelsen.
De krav, som bør stilles til ledelsen, afhænger
af fondens størrelse, formål og karakter. Er
fondens formål almenvelgørende eller på
anden måde almennyttigt, er det ønskeligt, at
der - i hvert fald i mangel af særlige rådgiven-
de organer — i bestyrelsen findes personer,
som har særlige forudsætninger for at vurde-
re, hvorledes fonden bedst kan tilgodese de
interesser, som den skal tjene. Også indsigt
med hensyn til forvaltningen af den kapital,
som fonden ejer, er væsentlig. Er fonden
erhvervsdrivende, bør det tillige sikres, at den
fornødne sagkundskab med hensyn til den
erhvervsvirksomhed, som fonden udøver, er
repræsenteret i bestyrelsen.
Udvalget har derfor overvejet, om man bør
søge at fastlægge regler, der tager sigte på, at
fondens ledelse opfylder de krav, som vare-
tagelsen af fondens interesser tilsiger. Dette
ville indebære en begrænsning af den frihed,
som stifteren hidtil - med visse begrænsnin-
ger med henblik på at sikre, at fonden reelt er
en selvstændig institution - har haft til at
fastlægge, hvorledes bestyrelsen skal sam-
mensættes og udpeges.
Behovet for sådanne regler må vurderes på
baggrund af hidtidig praksis. Med hensyn til
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stadfæstede fonde er det den hyppigst fore-
kommende ordning, at bestyrelsen er selv-
supplerende. Det er dog ikke usædvanligt, at
beføjelsen til at udpege bestyrelsen eller i
hvert fald et eller flere medlemmer af besty-
relsen henlægges til udenforstående organisa-
tioner eller myndigheder, ligesom det kan
være foreskrevet, at et eller flere bestyrelses-
medlemmer skal udpeges af en udenforståen-
de kreds af personer, f.eks. familien. Andre
muligheder kan tænkes, f.eks. ordninger,
hvorefter hvert enkelt bestyrelsesmedlem ud-
peger sin efterfølger. Uanset hvorledes nye
bestyrelsesmedlemmer udpeges, gælder val-
get sædvanligvis indtil videre. Der er således
— bortset fra eventuelle aldersgrænser — nor-
malt ikke begrænsninger i det pågældende
medlems funktionsperiode.
Udvalget har navnlig overvejet, om selv-
suppleringssystemet kan anses for accepta-
belt. Mod dette system kan indvendes, at det
ikke giver tilstrækkelig sikkerhed for, at besty-
relsen er betryggende sammensat. Tværtimod
kan systemet hævdes at indebære en vis risiko
for, at man ved udvælgelsen af nye bestyrel-
sesmedlemmer snarere lægger vægt på tradi-
tioner, »forbindelser« og lignende end på
vedkommendes saglige kvalifikationer. Det
kunne siges at være mindre tilfredsstillende,
at bestyrelsen, som er (ene)ansvarlig for fon-
den, bestemmer sin egen sammensætning.
Heroverfor kan det anføres, at bestyrelsens
medlemmer vil have en naturlig tilskyndelse
til at sikre sig, at bestyrelsen (fortsat) er
sammensat på en sådan måde, at den kan
varetage ledelsen af fonden på betryggende
vis. Dette gælder ikke mindst de medlemmer,
som i bestyrelsen varetager bestemte interes-
ser, f.eks. fordi de repræsenterer et eller flere
af de formål, som fonden skal tilgodese.
Der foreligger ikke for udvalget sådanne erfa-
ringer, som kunne tale for at afskaffe selv-
suppleringssystemet.
Hvis der - som udvalget foreslår - gives
fondsmyndigheden adgang til at afsætte be-
styrelsesmedlemmer, som misrøgter deres be-
styrelseshverv, vil dette endvidere, når det ses
i sammenhæng med det foreslåede tilsyn,
indeholde et betydeligt værn mod misbrug.
Endelig må det tages i betragtning, at selv-
suppleringssystemet som nævnt svarer til hid-
tidig udbredt praksis, og at det forekommer
vanskeligt at pege på et mere hensigtsmæssigt
svstem.

Udvalget finder derfor ud fra en samlet vur-
dering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag
for at søge selvsuppleringssystemet afskaffet.
En mulighed for at opnå fleksibilitet i besty-
relsen kunne være at begrænse de enkelte
bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode,
f.eks. til 4 år. En regel, der udelukkede gen-
valg, ville dog være klart uhensigtsmæssig,
idet den ville berøve bestyrelsen den nødven-
dige kontinuitet og erfaring. Bl.a. under hen-
syn til de meget uensartede typer af fonde,
som lovgivningen skal dække, vil heller ikke
en regel, der begrænsede antallet af funk-
tionsperioder, efter udvalgets mening være
hensigtsmæssig.
En regel om en begrænset funktionsperiode
måtte derfor give mulighed for genvalg. Gen-
nem en sådan regel ville man opnå, at et
medlems fortsatte funktion i bestyrelsen skul-
le optages til bedømmelse ved funktionsperio-
dens udløb. En sådan regel gælder i aktie-
selskaber, jfr. aktieselskabslovens § 49, stk. 7,
hvorefter funktionsperioden højst er 4 år.
Udvalget har imidlertid ikke fundet tilstræk-
kelig anledning til at foreslå en sådan regel
overført til fonde. Man har herved lagt vægt
på, at der ved mange, navnlig mindre, (kapi-
talforvaltende) fonde næppe er noget større
reelt behov for at begrænse funktionsperio-
den. Selvsuppleringssystemet bevirker des-
uden, at der i praksis formentlig kun sjældent
vil blive gjort brug af den mulighed for ud-
skiftning, som en regel om begrænset funk-
tionsperiode medfører. En sådan regel kunne
befrygtes at give anledning til en vis uro i
bestyrelsen til skade for samarbejdsmulighe-
derne. Endelig har man lagt vægt på, at der
dels gennem udvalgets forslag om en 75-års-
aldersgrænse, jfr. udkastets § 12, stk. 1, dels
gennem reglerne i udkastets § 12, stk. 3 og 4,
om fjernelse af bestyrelsesmedlemmer er mu-
lighed for at sikre, at medlemmer, der ikke er i
besiddelse af de fornødne kvalifikationer, ud-
træder af bestyrelsen.
En anden mulighed for at sikre, at bestyrelsen
har de nødvendige kvalifikationer, er at op-
stille visse krav i loven. Udover elementære
krav om myndighed og rådighed over formue
er det imidlertid efter udvalgets mening næp-
pe muligt at fastlægge hensigtsmæssige gene-
relle kvalifikationskrav. Dertil er forholdene i
de fonde, der vil være omfattet af loven, for
forskellige.
Udvalget har endelig overvejet, om den prin-
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cipielle frihed for stifteren til at fastlægge
fremgangsmåden ved valg af nye bestyrel-
sesmedlemmer bør suppleres med et krav om,
at valget af nye bestyrelsesmedlemmer skal
godkendes af fondsmyndigheden, siåledes som
det i dag kræves ved stadfæstede fonde.
Et krav om godkendelse af nye bestyrelses-
medlemmer kunne i et vist omfang medvirke
til at imødegå de betænkeligheder, som selv-
suppleringssystemet måtte give anledning til.
Efter udvalgets mening bør man imidlertid
ikke overvurdere fordelene ved en godkendel-
sesordning. Hvor der ikke i fundatsen er
fastlagt bestemte kvalifikationskrav, vil fonds-
myndighedens muligheder for at »udøve cen-
sur« i forbindelse med forslag til nye bestyrel-
sesmedlemmer være ret begrænsede. Det har i
praksis vist sig, at de tilsynsførende ministe-
rier ved de stadfæstede fonde yderst sjældent
nægter at godkende en indstilling. Nogle
medlemmer lægger også vægt på, at det vil
være betænkeligt at give fondsmyndigheden
en skønsmæssig adgang til at nægte at god-
kende et medlem, som - typisk — er udpeget af
den øvrige bestyrelse. Hvis der skal være
nogen realitet i godkendelsesbeføjelsen, vil
det endvidere ikke sjældent forudsætte, at
fondsmyndigheden iværksætter temmelig om-
fattende undersøgelser til belysning af de
pågældendes kvalifikationer. Også ressource-
mæssige hensyn taler derfor imod en godken-
delsesordning.

Udvalgets overvejelser er herefter resulteret i
et forslag om, at valget af nye bestyrelses-
medlemmer skal meddeles fondsmyndighe-
den, der påser, at betingelserne - de lovbe-
stemte og de eventuelt i fundatsen fastlagte —
er opfyldt. Det bemærkes herved, at det på-
gældende medlem tiltræder hvervet ved sin
udpegelse, men at han naturligvis må fratræ-
de, såfremt fondsmyndigheden finder, at be-
tingelserne ikke er opfyldt.

Til § 10.

Det foreslås, at en fond skal ledes af en
bestyrelse på mindst 3 medlemmer. Udvalget
finder, at denne regel, der følges i mange
fonde i dag, tilgodeser behovet for ledelsen af
en kapitalforvaltende fond. Når udvalget ikke
foreslår mere end 3 medlemmer, har det også
baggrund i hensynet til, at der kan ydes et
rimeligt honorar til bestyrelsen. I legatpraksis
har balancen mellem bestyrelsens honorarer

og uddelingen til formålet undertiden givet
anledning til problemer.
Der findes i dag en del, navnlig mindre,
fonde, som bestyres af 1 person eller en
bestyrelse på 2 medlemmer. Også i fremtiden
vil der i forbindelse med fondsoprettelse kun-
ne forekomme tilfælde, hvor en fond på til-
fredsstillende måde må forventes at kunne
bestyres af 1 eller 2 personer. Udvalget fore-
slår på denne baggrund, at der gives fonds-
myndigheden adgang til at dispensere fra
kravet om mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Hvis bestyrelsen af en fond ønskes henlagt til
juridiske personer, f.eks. kommunalpolitiske
organer, aktieselskabs- eller foreningsorga-
ner, forvaltningsafdelinger m.v., vil en dis-
pensation også være nødvendig. Fondsmyn-
digheden vil herved fa mulighed for at vur-
dere, om det pågældende organ er indrettet
på en sådan måde, at der ikke vil være
betænkeligheder ved at indsætte det som be-
styrelse i fonden.
Nødvendigheden af en dispensation i disse
tilfælde må også ses i sammenhæng med, at
flere af bestemmelserne i kapitel 6 efter deres
indhold ikke vil kunne finde anvendelse, hvis
bestyrelsen udgøres af en juridisk person eller
en kollektiv enhed. Når bestyrelsen for en
fond eksempelvis udgøres af bestyrelsen i et
aktieselskab eller i en forening, er det den til
enhver tid værende selskabs- og foreningsbe-
styrelse, der udgør fondsbestyrelsen, og reg-
lerne i §§ 11-13, § 14, stk. i, og § 15 kan
derfor ikke finde anvendelse, jfr. stk. 3 og
bemærkningerne hertil.
Hvis der imidlertid ikke foreligger betænke-
ligheder ved, at bestyrelsen af en fond over-
lades til en juridisk person, forudsættes det, at
der gives dispensation.
Udvalget har særligt drøftet, om kommunal-
politiske organer, der bestyrer fonde, bør
undtages direkte i loven.

Ebbesen, Fogh, Greve, Kjølbye, Mogensen, Søren
Rasmussen, Selmer og Vistisen finder, at kravet
om dispensation for fondsmyndigheden også
bør gælde de tilfælde, hvor bestyrelsen udgø-
res af en kommunalbestyrelse eller et udvalg
nedsat udelukkende blandt kommunalbesty-
relsens medlemmer. Disse medlemmer hen-
viser til, at der i den private sektor findes et
meget stort antal fonde, der bestyres af juri-
diske personer. Dette gælder f.eks. talrige
fonde (legater), som bestyres af bankers og
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sparekassers forvaltningsafdelinger, ligesom
der eksisterer en del fonde, som bestyres af
aktieselskabsorganer, især fonde til gavn for
medarbejdere i selskaberne. Når opretholdel-
sen af sådanne ordninger i den private sektor
gøres betinget af dispensation, bør det samme
gælde på det kommunale område, hvorved
bemærkes, at der ikke er nogen forhåndsfor-
modning for, at de nævnte forvaltningsafde-
linger m.fl. skulle administrere fonde (lega-
ter) mindre forsvarligt end kommunale orga-
ner. Når den ved lovforslaget etablerede ord-
ning af fondes forhold forlanges respekteret af
private fonde, findes det i det hele ikke velbe-
grundet, at der skulle gælde andre og lempe-
ligere regler for kommunalt bestyrede fonde.

Hagen Jørgensen, Laustsen, le Maire, Nørgaard,
Pontoppidan, Troldborg og Skau Wogensen finder,
at der ikke bør gælde noget krav om dispen-
sation fra fondsmyndigheden, hvis bestyrel-
sen udgøres af en kommunalbestyrelse eller et
udvalg nedsat udelukkende blandt kommu-
nalbestyrelsens medlemmer, f.eks. økonomi-
udvalget eller socialudvalget.
Disse medlemmer fremhæver, at der i dag er
et stort antal kommunalt bestyrede fonde, og
at adgangen til uden dispensation at henlæg-
ge bestyrelsen til et kommunalpolitisk organ
fortsat bør bestå. Da de kommunalpolitiske
organer er offentlige myndigheder, for hvilke
der bl.a. gælder reglerne i den kommunale
valglov og den kommunale styrelseslov om
valg, tilsyn m.v., vil det ikke være rimeligt i
disse tilfælde at stille krav om dispensation fra
fondsmyndigheden. De pågældende medlem-
mer henviser også til, at der i henhold til
justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 10 af
1 1. januar 1974 om kommunalt bestyrede le-
gater er gennemført en række forenklinger af
kommunernes legatforvaltning, herunder til-
rettelagt en særlig, lempeligere administra-
tion med hensyn til revision, decision og
prohibering. Endelig taler - på grund af det
store antal fonde, der bestyres af kommunal-
politiske organer - administrative hensyn for,
at der i selve loven gives en undtagelsesbe-
stemmelse.

Bestemmelsen i stk. 1 indebærer, at bestyrel-
sen er det organ, som varetager ledelsen af
fonden. Der er ikke noget til hinder for, at der
i fundatsen træfles bestemmelse om oprettelse
af et repræsentantskab eller lignende organ

med rådgivende funktioner, eller at det fore-
skrives, at bestyrelsen skal indhente indstil-
ling eller udtalelse fra andre, f.eks. i forbin-
delse med uddeling af de disponible midler,
men i begge tilfælde må det kræves, at beslut-
ningsretten fortsat ligger hos bestyrelsen.

I stk. 2 foreslås, at bestyrelsen kan ansætte én
eller flere direktører. Udvalget har i sine
overvejelser lagt til grund, at der i de fleste
kapitalforvaltende fonde ikke er behov eller
økonomisk mulighed for at ansætte en direk-
tør. Medmindre andet er fastsat i fundatsen,
bør ansættelse af én eller flere direktører
derfor kun finde sted, hvis bestyrelsen finder
det påkrævet under hensyn til fondens karak-
ter og størrelse. Der er ikke med forslaget
tilsigtet ændring i den almindelige praksis,
hvorefter bestyrelsen udpeger et bestyrelses-
medlem (f.eks. en advokat) eller et pengein-
stitut til at varetage praktiske administra-
tionsspørgsmål. Udpeges et medlem til admi-
nistrator, skal den pågældendes totalvederlag
(bestyrelseshonorar og administrationsveder-
lag) godkendes af fondsmyndigheden, jfr. ud-
kastets § 16.
Udvalget har drøftet behovet for at adskille
bestyrelse og direktion, og der er rejst spørgs-
mål, om en direktør bør kunne være medlem
af bestyrelsen. Herved er fremhævet de kon-
fliktsituationer, f.eks. godkendelse af den på-
gældendes aflønning, der kan være til stede,
selv om habilitetsreglerne i § 17 gennemføres.
Den overvejende opfattelse i udvalget er imid-
lertid, at der ikke er grundlag for at give
særregler herom. Man har herved lagt vægt
på, at aktieselskabslov ens kapitel 9 ikke inde-
holder særregler af denne art, bortset fra
bestemmelserne om, at en direktør ikke må
vælges til formand for bestyrelsen, samt at
flertallet af bestyrelsesmedlemmer ikke må
være direktører. Hertil kommer, at samtlige
ydelser til den pågældende efter udkastets
§ 16 skal godkendes af fondsmyndigheden.

I stk. 3 er det udtrykkeligt fastslået, hvilke
bestemmelser i kapitel 6 der ikke finder an-
vendelse, når en fonds bestyrelse udgøres af
en juridisk person, jfr. ovenfor om stk. 1. En
anvendelse af kapitlets regler om medlem-
mernes tiltræden og udtræden af en fonds
bestyrelse, herunder reglerne om habilitets-
krav, ville kunne føre til, at fondens bestyrelse
kunne fa en anden sammensætning end den
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pågældende juridiske person, og dette ville
være uforeneligt med, at bestyrelsen i henhold
til fundatsen er henlagt til den piågældende
juridiske person. Det er som ovenfor nævnt
bl.a. derfor, at det i stk. 1 er stillet krav om
fondsmyndighedens dispensation som betin-
gelse for anerkendelse af juridiske personer
som bestyrelser i fonde.

Til § 11.

Udkastet til §§ 11-12 indeholder de generelle
krav til de enkelte bestyrelsesmedlemmer og
regler om udtræden af bestyrelsen.
Efter § 11 skal bestyrelsesmedlemmer og di-
rektører være myndige. Efter udvalgets
mening er der ikke behov for at tillade, at
umyndige kan indtræde i ledelsen af en fond.
Samtidig foreslås, at direktører og mindst
halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne skal
være bosat her i landet, medmindre fonds-
myndigheden undtager fra kravet, eller kra-
vet strider mod internationale forpligtelser.
Udvalget har overvejet i overensstemmelse
med legatpraksis at stille krav om, at alle
bestyrelsesmedlemmer skal have bopæl i
Danmark, medmindre kravet strider mod in-
ternationale aftaler. For denne regel taler, at
det er vanskeligere at sanktionere ulovlige
dispositioner over for bestyrelsesmedlemmer,
der bor i udlandet. Der er dog næppe behov
for at stille et så absolut krav, og udvalget
foreslår herefter, at bopælskravet omfatter
direktøren (der vil være fondens administra-
tor) og halvdelen af bestyrelsen. Dette er i
overensstemmelse med selskabslovgivningens
regler.

Til § 12.

Udvalget foreslår, at der fastsættes en be-
stemt aldersgrænse for medlemskab af fonds-
bestyrelser. Efter udvalgets mening er det
hensigtsmæssigt at arbejde med en fast regel,
der afskærer diskussion om et medlems fort-
satte egnethed. Forslaget er i overensstem-
melse med stadfæstelsespraksis, hvor man
altid forlanger en aldersgrænse indsat i fun-
datsen. Bl.a. på grund af selvsup)pleringssy-
stemet er behovet for en sådan ordning større
i fonde end aktieselskaber, hvor der ikke
gælder en bestemt aldersgrænse.
I stadfæstelsespraksis har aldersgrænsen nor-
malt været fastsat til 70 år. Det hænger

antageligt sammen med den 70-årsgrænse,
som gælder for tjenestemænd. Udvalget har
på denne baggrund overvejet, om en lignende
aldersgrænse bør optages i loven. Herfor ta-
ler, at bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget
af det offentlige eller af organisationer eller
lignende, ofte sidder i bestyrelsen i kraft af
deres stilling og deres kontaktflade til nyder-
grupper og det formål, fonden varetager. Det
er derfor naturligt, at disse medlemmer fra-
træder bestyrelseshvervet samtidig med, at de
forlader hovedstillingen. Det kan dog anføres,
at de pågældende netop ved afgang fra hoved-
stillingen vil få bedre tid til hvervet som
bestyrelsesmedlem, og at de repræsenterer en
værdifuld viden og erfaring, som fonden kun-
ne nyde godt af. Hertil kommer, at hvervet
som bestyrelsesmedlem ikke er så byrdefuldt
som en tjenestemandsstilling eller lignende.
Ud fra en sammenfattende vurdering af de
nævnte synspunkter foreslår udvalget heref-
ter, at en 75-årsgrænse lovfæstes, men at der
bør være adgang for fondsmyndigheden til at
undtage fra aldersgrænsen.
Udvalget henviser herved til, at udvalgets
øvrige forslag medfører, at et bestyrelsesmed-
lem selv kan udtræde, og at fondsmyndighe-
den kan afsætte et bestyrelsesmedlem, jfr.
nedenfor om § 12, stk. 4.

Fogh mener ikke, at der bør indføres nogen
aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Der
henvises herved til, at der ikke i selskabs-
lovgivningen i øvrigt findes sådanne alders-
grænser, og at det i mange tilfælde vil være
ganske urimeligt, om adgangen til at være
medlem af en fondsbestyrelse skulle være
afhængig af en offentlig tilladelse.

Efter stk. 2 skal et bestyrelsesmedlem udtræ-
de, såfremt han er under konkurs. Bestem-
melsen er udformet i overensstemmelse med
stadfæstelsespraksis, og udvalget finder, at
der er behov for at videreføre dette krav.

Bestemmelserne i stk. 3 og 4 omhandler fonds-
myndighedens adgang til at afsætte bestyrel-
sesmedlemmer.
Disse bestemmelser må i et vist omfang ses i
sammenhæng med udvalgets overvejelser om
en lovmæssig fastlæggelse af fremgangsmåden
i forbindelse med valg af bestyrelsesmedlem-
mer og om fastsættelse af bestemte kvalifika-
tionskrav til bestyrelsesmedlemmer. Som for-
an anført er udvalget nået til det resultat, at

61



der ikke er tilstrækkeligt grundlag for en
lovregulering af disse spørgsmål. Udvalget
finder på den anden side, at det er et naturligt
modstykke til opretholdelse af den hidtidige
frihed på dette område, at der gives fonds-
myndigheden adgang til under særlige om-
stændigheder at afsælte bestyrelsesmedlem-
mer, der har vist sig uværdige eller uegnede.
En sådan beføjelse er efter udvalgets opfat-
telse tillige et naturligt led i det tilsyn, som
udvalget foreslår etableret, jfr. kapitel 11.
Udvalget lægger i begge henseender vægt på,
at der som ofte fremhævet ikke ved fonde er
noget andet organ, som kan sikre, at sådanne
bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrel-
sen.
Med hensyn til spørgsmålet om, under hvilke
omstændigheder fondsmyndigheden skal kun-
ne skride ind, finder udvalget, at en indgriben
kan va?re motiveret dels ud fra vandelsmæssige
synspunkter, dels i tilfælde hvor det eller de
pågældende bestyrelsesmedlemmer ikke (læn-
gere) på forsvarlig måde kan udføre hvervet.
I overensstemmelse hermed foreslås det i
stk. 3, at fondsmyndigheden kan afsætte et
bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en
handling, som gør ham uværdig til fortsat at
være medlem af bestyrelsen. Reglen svarer til
hidtidig stadfæstelsespraksis. Udvalget øn-
sker i denne forbindelse at fremhæve, at hver-
vet som bestyrelsesmedlem i en fond er et
tillidshverv, og at det derfor er rimeligt at
fastholde et vandelskrav i den foreslåede ud-
formning.

Efter stk. 4 kan fondsmyndigheden afsætte et
bestyrelsesmedlem, som på grund af længere-
varende sygdom eller anden svækkelse har
vist sig ude af stand til at beklæde hvervet
som bestyrelsesmedlem, eller som har vist sig
åbenbart uegnet. Også denne regel er i over-
ensstemmelse med praksis ved de fonde, hvis
fundats er stadfæstet. Hvad særlig angår ad-
gangen til at afsætte et bestyrelsesmedlem,
som har v ist sig åbenbart uegnet, bemærkes,
at bestemmelsen navnlig tager sigte på til-
fælde, hvor vedkommende har misrøgtet sit
hverv som medlem af bestyrelsen, f.eks. ved
grove eller oftere gentagne tilsidesættelser af
væsentlige bestemmelser i lovgivningen eller
fundatsen, herunder ved at undlade at med-
dele fondsmyndigheden de oplysninger, som
fondsmyndigheden har forlangt, jfr. § 36,
stk. 2, eller ved at undlade at efterkomme de

pålæg, som meddeles af tilsynsmyndigheden,
eller ved en uforsvarlig forvaltning af fondens
midler. Bestemmelsen vil også kunne anven-
des over for bestyrelsesmedlemmer, som for-
sømmer at udøve deres hverv, navnlig hvis
det sker gennem en længere periode.
Som det fremgår af det anførte, har begge
bestemmelser karakter af undtagelsesregler,
der forudsættes kun at blive bragt i anven-
delse, hvor der klart har manifesteret sig et
behov for at afsætte det eller de pågældende
bestyrelsesmedlemmer, og en ændring af be-
styrelsessammensætningen ikke kan opnås ad
anden vej.

Til § 13.

Der henvises til udvalgets indledende be-
mærkninger til kapitel 6, jfr. ovenfor side
57-59. Specielt med hensyn til, hvornår et
bestyrelsesmedlem tiltræder sit erhverv, hen-
vises til side 59.

Til § 14.

I § 14 foreslås særlige begrænsninger i besty-
relsens sammensætning. Allerede under den
gældende retstilstand er et af hovedvilkårene
for at anerkende en fond som et særligt rets-
subjekt, at der er udpeget en selvstændig
ledelse. Kravet om selvstændighed må først
og fremmest ses i forhold til stifteren eller det
stiftende organ. Kravet stilles af skattemyn-
dighederne i forbindelse med godkendelse
af fonden som selvstændigt skattesubjekt.
Kravet anses i almindelighed for opfyldt, hvis
ét medlem af bestyrelsen indtager en i forhold
til stifteren uvildig og uafhængig stilling. Det-
te er efter statsskattedirektoratets praksis til-
fældet, hvor vedkommende bestyrelsesmed-
lem udpeges af et uvildigt organ eller indtager
en særlig stilling, der afgiver fornøden garanti
for uvildighed.
Der er enighed i udvalget om, at bestemmel-
sen alene omhandler fysiske personer, således
at bestemmelsen ikke finder anvendelse, hvor
en juridisk person stifter en fond.

Flertallet af udvalgets medlemmer (Hagen Jør-
gensen, Laustsen, le Maire, Nørgaard, Pontoppidan,
Selmer, Troldborg og Skau Wogensen) finder, at
disse hensyn bør føre til, at stifteren, dennes
ægtefælle eller faste samlever samt personer,
der er nært beslægtede eller besvogrede med
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stifteren, ikke kan udgøre bestyrelsens flertal,
jfr. forslaget herom i stk. 1. Disse medlemmer
finder dog, at bestemmelsen bør kunne fra-
viges med fondsmyndighedens samtykke.
Fravigelse vil navnlig kunne være motiveret,
hvis ydelser fra fonden ikke kan tilfalde stif-
terens familie.

Greve og Vistisen, der i øvrigt støtter udkastet i
stk. 1, ville finde det rigtigere, at der ikke kan
dispenseres fra reglen. Disse medlemmer hen-
viser dels til, at der i forbindelse med en
fondsdannelse skal ske en effektiv formueud-
skillelse, dels til at det offentlige efter udval-
gets øvrige udkast kun har et ret begrænset
tilsyn med fonde. Det er bestyrelsen, der
træfler beslutningerne i en fond, og stk. 1 er
med til at styrke bestyrelsen og sikre dennes
uafhængighed af stifteren.

De medlemmer, der går ind for stk. 1, finder,
at samme grunde kan anføres i de tilfælde,
hvor fonden stiftes af et selskab, ligesom man
er opmærksom på, at bestemmelsen i stk. 1 i
et vist omfang kunne omgås ved, at stifteren
før etableringen af fonden stiftede et selskab,
der herefter stod som stifter af fonden. På
denne baggrund foreslås i stk. 2, at i de til-
fælde, hvor fonden stiftes af et selskab, kan en
person, der direkte eller indirekte ejer mere
end halvdelen af den stemmeberettigede kapi-
tal i selskabet, ikke uden fondsmyndighedens
samtykke udgøre bestyrelsens flertal sammen
med de personer, der er nævnt i stk. 1, lige-
som den sidstnævnte personkreds heller ikke
kan udgøre bestyrelsens flertal.

Ebbesen, Fogh, Kjølbye, Mogensen og Søren Ras-
mussen finder ikke behov for reglerne i § 14.
Disse medlemmer henviser til, at skattemyn-
dighedernes praksis alene vedrører spørgs-
målet, hvorvidt fonden har en selvstændig
eksistens. Dette vil efter lovudkastet blive
påset ved registreringen. De pågældende
medlemmer kan heller ikke se, hvilke andre
hensyn - eller misbrugssituationer - bestem-
melsen har for øje, navnlg når det tages i
betragtning, at fonde efter det øvrige lov-
udkast vil blive underkastet et løbende tilsyn.

Til § 15.

I legatpraksis stilles i dag ofte krav om, at der
er udpeget en suppleant for hvert bestyrel-

sesmedlem. Kravet kan også følge af fundat-
sen. Efter udvalgets mening er der imidlertid i
kapitalforvaltende fonde ikke tilstrækkelig be-
grundelse for at stille krav om, at der i alle
fonde skal være udpeget en eller flere supple-
anter. Hvor der er udpeget suppleanter, skal
de opfylde lovens krav.
Har et bestyrelsesmedlem forfald, og er der
udpeget en suppleant, skal der i dag i almin-
delighed gives denne adgang til at træde i
medlemmets sted, så længe forfaldet varer.
Udvalget forudsætter denne regel opretholdt.

Til § 16.

Efter udvalgets forslag skal vederlag til besty-
relsen godkendes af fondsmyndigheden. Ud-
valgets forslag er i overensstemmelse med fast
legatpraksis. Baggrunden for denne praksis er
bl.a., at der ved fonde ikke som f.eks. i
aktieselskaber er en anden instans i selve
fonden, der kan godkende eller i øvrigt føre
kontrol med ledelsens honorering. Udvalgets
forslag i kapitel 9 til almindelige erstatnings-
regler yder næppe tilstrækkeligt værn mod
misbrug.
Godkendelseskravet omfatter alle ydelser, der
tillægges det enkelte medlem (honorar, fri-
bolig eller adgang til fondens faste ejendom,
jagtrettigheder, benyttelse af bil og lignende,
avis- og tidsskriftshold, rejser m.v.).
Udvalget anser ikke en regel om, at også
direktørers lønforhold skal godkendes af
fondsmyndigheden, for hensigtsmæssig. An-
svaret for, at direktørens løn er rimelig, jfr.
lovudkastets § 27, påhviler bestyrelsen. I til-
fælde, hvor et bestyrelsesmedlem tillige virker
som direktør eller administrator, jfr. udval-
gets bemærkninger til § 10, stk. 2, medfører
bestemmelsen i § 16 dog, at vedkommendes
totalvederlag skal godkendes af fondsmyn-
digheden.
Det er ikke muligt i lovteksten nærmere at
angive niveauet for bestyrelsesvederlaget. Det
følger dog af udkastets § 27, at vederlaget ikke
må overstige, hvad der må anses for sædvan-
ligt efter hvervets art og arbejdets omfang.
Efter det for udvalget oplyste godkendes i dag
i legatpraksis, at bestyrelsen i mindre fonde
anvender indtil 10% af fondens indtægter i
samlede administrationsomkostninger, hvori
indgår omkostninger af enhver art. I større
fonde godkendes i almindelighed, at der an-
vendes 5-8%.

63



Til § 17.

Udvalgets forslag er i overensstemmelse med
aktieselskabslovens § 58.
Som nævnt nedenfor i bemærkningerne til
udkastets § 27 kan der ikke uden særlig hjem-
mel i fundatsen ydes legatportioner, lån og
lignende til bestyrelsesmedlemmer. Det følger
også af gældende ret, at vedkommende med-
lem ikke kan deltage i behandlingen af disse
spørgsmål. Udvalget har dog ikke fundet
behov for i § 17 at optage en speciel regel
herom.

Til § 18.

Tilstk. 1 og 2.

Efter stk. 1 påhviler det formanden at sørge
for, at der afholdes bestyrelsesmøder, når
dette er nødvendigt, ligesom formanden skal
påse, at samtlige medlemmer indkaldes.
Udvalgets forslag til stk. 2 er i overensstem-
melse med gældende ret. Efter forslaget er
bestyrelsen beslutningsdygtig, når halvdelen
ai medlemmerne er til stede, og bestyrelsens
beslutning trælles ved simpelt flertal. I til-
fælde af stemmelighed foreslås det, at for-
mandens stemme er udslagsgivende.
Der kan fastsættes anden bestemmelse i fun-
datsen.
Består bestyrelsen af et ulige antal medlem-
mer, medfører reglen, at et flertal af med-
lemmer (f.eks. 3, hvis bestyrelsen består af 5
medlemmer) skal være til stede, før bestyrel-
sen er beslutningsdygtig. Udgøres bestyrelsen
af et lige antal medlemmer, f.eks. 4, har
udvalget ikke fundet det påkrævet at fore-
skrive, at mere end halvdelen (det vil i det
nævnte eksempel sige 3) skal være til stede.
Udvalget har herved lagt vægt på, at en
række anliggender er af en sådan karakter, at
de fuldt forsvarligt kan behandles under del-
tagelse af et mindre antal. Der kan i fundat-
sen træfles anden bestemmelse om quorum og
stemmeflertal. Krav om kvalificeret majoritet
vil ofte være stillet i forbindelse med forslag til
fundatsændringer.

Til stk. 3.

Som det fremgår af bemærkningerne nedenfor

til § 36, tager det offentliges tilsyn — i overens-
stemmelse med hvad hidtil har været praksis
med hensyn til de stadfæstede fonde - sigte på
at sikre, at fonden forvaltes i overensstem-
melse med lovgivningen og fundatsen. Dispo-
sitionsretten inden for disse rammer er der-
imod som udgangspunkt overladt til bestyrel-
sen, og eventuelt ansvar i forbindelse med
bestyrelsens dispositioner må gøres gældende
efterfølgende.
Efter udvalgets opfattelse er der imidlertid
behov for en ordning, som indebærer, at
bestyrelsen skal indhente fondsmyndighedens
forudgående samtykke til visse dispositioner,
som, selv om de ikke strider mod fundatsen,
dog er af særlig indgribende betydning for
fonden. En sådan ordning er almindelig ved
de stadfæstede fonde. Baggrunden herfor er
navnlig, at der ved fonde i modsætning til
f.eks. aktieselskaber ikke findes nogen kreds af
berettigede personer, som kan føre kontrol
med bestyrelsens dispositioner.
Udvalget ønsker dog at fremhæve, at det ikke
er hensigten at tillægge tilsynet beføjelser, der
f.eks. svarer til aktionærkredsens beføjelser i
aktieselskaber. Bestemmelsen tager — således
som det fremgår af formuleringen - sigte på
helt ekstraordinære dispositioner.
Hovedområdet er dispositioner, der ikke kræ-
ver permutation, men som nærmer sig per-
mutation, eller som ville kunne bringe fon-
dens eksistens i fare. I bedømmelsen indgår
også fondens art og størrelse. Der kan fore-
komme dispositioner, der bedømt i forhold til
visse fonde kan være ekstraordinære, men
som ikke anses for ekstraordinære i f.eks.
meget store fonde, og som derfor ikke nødven-
diggør forudgående samtykke fra fondsmyn-
digheden. Specielt med hensyn til kapital-
placeringer har det betydning, hvilke anvis-
ninger stifteren har givet i fundatsen.

Til stk. 4.

I stk. 4 foreslås reglen i aktieselskabslovens
§ 56, stk. 3, overført. Reglen tilsigter at skabe
klarhed over, hvad bestyrelsen har besluttet,
og at åbne mulighed for, at der i protokollen
kan indføres mindretallets opfattelse af en
sag, bestyrelsen har drøftet.

64



Kapitel 7.
Årsregnskab og revision.

Til § 19.

Tilstk. 1.

Der findes ikke i dag lovregler om regnskabs-
aflæggelse omfattende alle fonde. Fonde, der
udøver erhvervsvirksomhed, er bogførings-
pligtige efter bogføringsloven (lov nr. 178 af
5. juni 1959 og bekendtgørelse nr. 226 af 18.
juni 1959).
I forbindelse med stadfæstelse af fundatsen
for fonde — hvad enten de er erhvervsdrivende
eller kapitalforvaltende - stilles der krav om,
at bestyrelsen skal aflægge årsregnskab, der
indeholder oplysning om fondens indtægter
og udgifter samt aktiver og passiver ved regn-
skabsårets afslutning.
Noget krav herom eksisterer som nævnt ikke
med hensyn til de ikke-stadfæstede fonde,
men der er grund til at tro, at fundatserne for
praktisk talt alle fonde foreskriver lignende
regler om regnskabspligt. Det bemærkes her-
ved, at fonde efter skattekontrollovens § 6,
stk. 1, er pligtige på begæring af de skatte-
lignende myndigheder til disse at indsende
deres regnskabsmateriale med bilag og andre
dokumenter, der kan have betydning for skat-
teligningen.
Med hensyn til den fremtidige ordning for de
ikke-erhvervsdrivende fonde bemærkes:
Udarbejdelse af fyldestgørende årsregnskaber
er — foruden for fonden selv - af væsentlig
betydning, dels af hensyn til udøvelsen af det
tilsyn, som udvalget stiller forslag om i kapi-
tel 11, dels med henblik på at give de interes-
segrupper, der er omfattet af fondens formål,
mulighed for at følge fondens uddelinger.
Regnskabsaflæggelse har endvidere betyd-
ning for offentlighedens mulighed for at få
kendskab til fondens virksomhed.
Der er derfor i udvalget enighed om, at alle
fonde fremtidig bør være regnskabspligtige.
Udvalget har overvejet, hvilke krav der bør
stilles til regnskabets udformning.
Stadfæstede fundatser indeholder normalt
ikke nærmere regler herom. For at årsregn-
skabet skal kunne opfylde de funktioner, som
er nævnt foran, bør det på overskuelig, klar og
sammenhængende måde angive dels de enkel-
te aktiver og passiver, der indgår i status og
disses værdiansættelse, dels - med fornøden

benævnelse — de enkelte indtægts- og udgifts-
poster, der indgår i resultatopgørelsen, med
angivelse af resultatet og dettes anvendelse til
fondens formål eller til henlæggelser.
De nærmere krav til fondes regnskabsaflæg-
gelse må i øvrigt afhænge af fondens størrelse
og karakteren af den virksomhed, som fonden
udøver. Udvalget peger i denne forbindelse
på, at der gennem ministeriernes tilsynsprak-
sis på sædvanemæssigt grundlag er opstået
standarder med hensyn til regnskabsaflæggel-
sen. Ofte er standarden »god regnskabsskik«
lagt til grund.
Hverken reglerne i årsregnskabsloven (lov
nr. 284 af 10. juni 1981) - som udvalget med
visse tilpasninger foreslår gjort anvendelige
for de erhvervsdrivende fonde - eller i bogfø-
ringsloven findes egnede til uden videre at
blive overført til de ikke-erhvervsdrivende
fonde, bl.a. fordi reglerne tager sigte på, at
regnskabet opfylder de krav, som virksom-
hedens erhvervsudøvelse tilsiger. Særligt
fremhæves, at udvalget på grund af de ikke-
erhvervsdrivende fondes uensartethed ikke
finder det hensigtsmæssigt i loven at stille
krav om, at årsregnskabet skal give »et retvi-
sende billede af fondens aktiver og passiver,
dens økonomiske stilling samt resultatet«, jfr.
herved årsregnskabslovens § 4, stk. 2. Selv
om denne standard i vidt omfang medfører
samme krav til årsregnskabet som de, der er
angivet ovenfor, og som følger af standarden
»god regnskabsskik«, forekommer det ikke
rigtigt at anvende en standard, der i sig
rummer sammenhæng med årsregnskabslo-
vens øvrige regler.
Det er derfor ønskeligt at formulere de gene-
relle krav til årsregnskabets udarbejdelse på
en anden måde end årsregnskabslovens. Ud-
valget har foretrukket, at man - i hvert fald
indtil videre - indskrænker sig til at kræve, at
årsregnskabet skal udarbejdes i overensstem-
melse med god regnskabsskik. Dette udtryk
må forstås på baggrund af det foran anførte
om de funktioner, som regnskabet har, de
regnskabsstandarder, der har udviklet sig
eller generelt vil blive skabt på grundlag af
begrebet »god regnskabsskik«, og den praksis
med hensyn til årsregnskabets opgørelse, som
allerede er skabt i forbindelse med udøvelsen
af tilsynet med stadfæstede fonde.
Udvalget finder det imidlertid hensigtsmæs-
sigt, at der allerede nu i et vist omfang
fastsættes visse regler om regnskabsaflæggel-

65



se. Det kan således vise sig hensigtsmæssigt at
stille krav om, at der ved udarbejdelsen af
regnskabet anvendes en bestemt ensartet
fremgangsmåde, eventuelt således at regn-
skabet opstilles på et bestemt skema eller
formular. Det vil endvidere kunne overvejes
at stille særlige krav til regnskabsaflæggelsen
ved fonde over en vis størrelse, herunder et
krav om afgivelse af en årsberetning, der
supplerer de oplysninger om fondens virk-
somhed, som regnskabet giver.
Hjemmelen til at fastsætte administrative for-
skrifter foreslås optaget i § 42, stk. 1, nr. 6.
Søren Rasmussen kan ikke tilslutte sig den af
flertallet foreslåede formulering af lovudka-
stets § 19, stk. 1, men finder, at også ikke-
erhvervsdrivende fondes regnskaber bør give
et retvisende billede af fondens økonomiske
stilling.
Efter gennemførelsen af årsregnskabsloven er
den gældende lovmæssige standard - eller
generalklausul - på regnskabsområdet »et
retvisende billede«, hvorimod »god regn-
skabsskik« udgik som lovfæstet begreb og
blev henvist til generelt at spille en udfylden-
de rolle, bl.a. i ikke-lovregulerede forhold,
eller hvor der gives valgmuligheder.
Der må advares imod at genindføre begrebet
»god regnskabsskik« i forbindelse med regn-
skabsaflæggelsen for ikke-erhvervsdrivende
fonde, idet en naturlig følgeslutning heraf
måtte blive, at et regnskab aflagt efter »god
regnskabsskik« ikke behøver at være retvi-
sende. Begrebet ville derved blive devalueret
på en måde, som fremover ville gøre det
uanvendeligt i den foran beskrevne rolle.
Søren Rasmussen er i øvrigt enig i, at en række af
årsregnskabslovens regler ikke er egnede i
forbindelse med ikke-erhvervsdrivende fonde,
hvilket ikke vil kunne misforstås, når der ikke
er henvist dertil. Dette medlem kan også
tilslutte sig udvalgets bemærkninger vedrø-
rende fastsættelsen af administrative forskrif-
ter.
Af de anførte grunde foreslår dette medlem
§ 19, stk. 1, udformes således:

»Fonde skal aflægge et årsregnskab, der giver et
retvisende billede af fondens aktiver og passiver,
dens økonomiske stilling samt resultatet.«

Til stk. 2.

Ifølge bestemmelsen skal regnskabet under-
skrives af bestyrelsen og indsendes til fonds-

myndigheden inden 6 måneder efter regn-
skabsårets slutning.
Regnskabets indsendelse til fondsmyndighe-
den er et nødvendigt led i det tilsyn, som
foreslås etableret med alle fonde, jfr. lovud-
kastets kapitel 11. Med hensyn til fondsmyn-
dighedens opgaver og beføjelser i relation til
årsregnskabet henvises til bemærkningerne til
kapitel 11.
Indsendelsen af regnskab til fondsmyndighe-
den medfører, at regnskabet bliver undergivet
aktindsigt efter reglerne i offentlighedsloven.
Som anført i bemærkningerne til § 3 er det et
væsentligt formål med den foreslåede regi-
streringsordning at skabe øget offentlighed
omkring fondenes virksomhed. Muligheden
for at blive bekendt med årsregnskabet er et
vigtigt led heri.
Efter udvalgets opfattelse knytter der sig ikke
væsentlige betænkeligheder til at bringe of-
fentlighedslovens regler i anvendelse. Udval-
get lægger herved vægt på, at loven åbner
mulighed for at undtage oplysninger i års-
regnskabet fra aktindsigt, hvis oplysningerne
vedrører enkeltpersoners personlige eller øko-
nomiske forhold, jfr. offentlighedslovens § 2,
stk. 1, nr. 1. Dette vil ofte være tilfældet med
hensyn til navnene på dem, der har modtaget
ydelser fra fonden. Disse personer har et
rimeligt krav på, at deres identitet ikke offent-
liggøres. Problemet vil eventuelt kunne løses
ved, at legatmodtagernes navne oplyses i et
særligt bilag til regnskabet. Udvalget forud-
sætter, at dette spørgsmål tages op i de admi-
nistrative regler, som skal fastsættes i medfør
af § 41.
Offentlighedslovens § 2, stk. 1, nr. 1, omfatter
som nævnt kun enkeltpersoners forhold. Der
vil således ikke være mulighed for med hjem-
mel i denne bestemmelse at tilbageholde op-
lysninger om uddeling til foreninger m.v.
Efter udvalgets opfattelse er der imidlertid
næppe behov for i almindelighed at undtage
sådanne oplysninger fra aktindsigt. Særlige
forhold kan dog også i disse tilfælde begrun-
de, at den modtagende forenings identitet
ikke offentliggøres. I så fald vil aktindsigt
kunne nægtes med hjemmel i offentligheds-
lovens § 2, stk. 2, nr. 4, hvorefter der ikke er
krav på at få oplysninger, når adgangen hertil
findes at burde vige for væsentlige hensyn til
beskyttelse af andre interesser, hvor hemme-
ligholdelse efter forholdets særlige karakter er
påkrævet.
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Udvalget ønsker dog at pege på, at bestem-
melsen i offentlighedslovens § 2, stk. 2, nr. 4,
muligvis ikke vil være fyldestgørende i alle
tilfælde. Der er således rejst spørgsmål, om
bestemmelsen vil opfylde behovet: for at ude-
lukke aktindsigt, hvor det drejer sig om ydel-
ser fra fonde til politiske eller faglige formål.
Udvalget har imidlertid ikke fundet at burde
gå nærmere ind på dette spørgsmål, som må
ses i en bredere sammenhæng, herunder i
sammenhæng med spørgsmålet om offentlig-
hed omkring foreningsbidrag til lignende for-
mål.
Udvalget anser endvidere spørgsmålet om
offentlighed i forretningsmæssige forhold for
at være tilfredsstillende afklaret med undta-
gelsesreglen i offentlighedslovens § 2, stk. 1,
nr. 2. Efter denne regel omfatter adgangen til
aktindsigt ikke dokumenter, der indeholder
oplysning om tekniske indretninger eller
fremgangsmåder eller om drifts- eller forret-
ningsforhold, for så vidt det er af væsentlig
økonomisk betydning for den person eller
virksomhed, oplysningerne angår, at begæ-
ringen (om aktindsigt) ikke imødekommes.

Til § 20.

Efter lovudkastet er det bestyrelsen, der som
leder af fondens virksomhed er ansvarlig for,
at der udarbejdes et regnskab, som opfylder
kravene i § 19 og i de administrative regler
om regnskabsaflæggelse.
Fondsmyndigheden vil som led i sit tilsyn
have adgang til dels at kontrollere, at regn-
skabet opfylder de opstillede krav, dels på
grundlag af regnskabet at påse, at fundatsen
er overholdt, og at fonden i øvrigt drives
forsvarligt, jfr. herom nærmere i bemærknin-
gerne til kapitel 11.
Det er ikke hensigten, at fondsmyndigheden
skal foretage en egentlig talmæssig revision af
årsregnskabet. Udvalget har på denne bag-
grund overvejet, om der bør stilles krav om,
at alle fondsregnskaber undergives revision.
For en række, navnlig mindre, fonde er der
imidlertid næppe tilstrækkeligt grundlag for
at pålægge revisionspligt i loven. Bestyrelsens
ansvar for en korrekt og forsvarlig regnskabs-
aflæggelse og fondsmyndighedens indgrebs-
muligheder yder efter udvalgets mening til-
strækkelig sikring mod misbrug. Hertil kom-
mer, at et krav om revision ville betyde en
væsentlig økonomisk belastning for mindre
fonde.

Er der tale om fonde med en betydelig egen-
kapital, finder udvalget på den anden side, at
revision bør påbydes, og at det samtidig
kræves, at en af revisorerne er statsautoriseret
eller registreret revisor. Udvalget finder, at en
grænse på 3 mill. kr. vil være passende.
Også ved fonde med en mindre egenkapital
vil der kunne være behov for revision, selv om
dette ikke er foreskrevet i fundatsen. Udvalget
foreslår derfor, at der gives fondsmyndighe-
den adgang til at pålægge bestyrelsen at lade
regnskabet revidere og at kræve, at mindst en
af revisorerne skal være statsautoriseret eller
registreret revisor.
Efter forslagets stk. 4 kan revisor afsættes af
fondsmyndigheden eller af den, der har udpe-
get ham.

Til §§ 21-24.

Udvalget stiller i §§ 21-24 en række forslag
vedrørende revisor og revisionens udførelse.
Forslagene tager udgangspunkt i reglerne i
aktieselskabslovens kapitel 11, men på grund
af fondenes særegne karakter — herunder spe-
cielt den manglende generalforsamling — er
der på visse punkter behov for særregler.
Efter udvalgets mening er der behov for en
bestemmelse om, at revisor skal efterkomme
de krav vedrørende revisionen, som måtte
blive stillet af fondsmyndigheden, og udvalget
stiller forslag herom i § 22, stk. 1, 2. pkt. Det
foreslås endvidere i § 22, stk. 4, at fondsmyn-
digheden — som led i sit tilsyn - kan pålægge
revisor at give oplysninger om fondens for-
hold.
Det følger af almindelige forvaltningsretlige
grundsætninger, at fondsmyndigheden skal
gøre fondens bestyrelse bekendt med revisors
udtalelse.

Kapitel 8.
Uddeling og overskudsanvendelse.

Efter udkastets § 5, stk. 1, nr. 4 og 10, skal
fondens fundats altid indeholde bestemmelser
om fondens formål og anvendelse af overskud.
Med hensyn til fonde med stadfæstede fun-
datser påser den stadfæstende myndighed i
forbindelse med det løbende tilsyn med fon-
den, at fundatsens bestemmelser om uddeling
overholdes.
Ved de ikke-stadfæstede fonde er der i dag
kun meget begrænsede muligheder for at sikre
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overholdelsen af uddelingsforpligtelserne.
Dette hænger dels sammen med den mang-
lende offentlighed, dels med at der kun i
begrænset omfang vil være nogen udenfor-
stående, som vil være påtaleberettiget med
henblik på at rejse indsigelse mod bestyrel-
sens dispositioner.
Efter udvalgets opfattelse er der på denne
baggrund behov for, at bestyrelsens forplig-
telser med hensyn til uddeling og overskuds-
anvendelse fastlægges i loven.
Udkastets § 25 omhandler den principielle
uddelingsforpligtelse, medens § 26 omhand-
ler fondsmyndighedens kompetence i forbin-
delse med uddelingsspørgsmål. Endelig stilles
der i § 27 forslag om begrænsninger i den
kreds, den enkelte fond kan begunstige.
Det vil være en væsentlig opgave for det
tilsyn, der foreslås etableret, at påse, at disse
bestemmelser overholdes.

Til § 25.

Eiter stk. 1 påhviler det bestyrelsen at foretage
uddeling til fondens formål af årets overskud.
Bestemmelsen indebærer, at bestyrelsen efter
fradrag af administrationsudgifter har pligt til
at uddele årets overskud og de eventuelle
beløb, der er overført fra tidligere år. Om
pligtmæssige henlæggelser efter fundatsen og
andre henlæggelser af årets overskud til fon-
dens formue henvises til stk. 2, jfr. nedenfor
side 69.
Reglen i stk. 1 fastslår, hvad der allerede i dag
må anses for gældende ret. En del af baggrun-
den for den gunstige stilling, som fonde har
haft f.eks. i skatte- og atgiftsmæssig henseen-
de, må antages at have været, at fondens
overskud løbende anvendes til fordel for de
formål, som fonden skal tilgodese. Ved fonde,
hvis fundats er stadfæstet af det offentlige,
påses dette som nævnt ved den årlige revision
og decision af regnskabet, og det er i praksis
et af de spørgsmål, der hyppigt giver anled-
ning til bemærkninger eller henstillinger fra
tilsynsmyndighedens side, jfr. bemærkninger-
ne til § 26.
Udvalget er imidlertid opmærksom på, at
uddelingsforpligtelsen bør kunne fraviges i
visse situationer.
Der vil for det første ofte være et mindre beløb
på uddelingskontoen, der overføres til udde-
ling i det følgende år. Denne fremgangsmåde
vil efter udvalgets opfattelse ikke stride mod
§ 25, stk. 1.

Særlige grunde kan endvidere føre til, at en
fondsbestyrelse foretager en »opsparing« på
uddelingskontoen. Denne fremgangsmåde
kan være rimelig, hvor der ønskes foretaget en
større uddeling til et specielt formål i løbet af
kortere tid. Efter udvalgets opfattelse kan
dette spørgsmål næppe med fordel reguleres i
lovteksten.
Udvalget er tillige opmærksom på, at nogle
fonde har til formål at foretage eller yde støtte
til større enkeltdispositioner, f.eks. indkøb af
kunst. Efter omstændighederne vil dette kun
kunne tilgodeses ved anvendelse af overskud
over flere år. Dette indebærer, at der ikke kan
foretages regelmæssig uddeling som forudsat i
stk. 1.
Endelig vil der være tilfælde, hvor bestyrel-
sens uddelingsmuligheder vanskeliggøres af,
at der ikke foreligger kvalificerede ansøgere til
ydelser fra fonden.
På denne baggrund foreslås i stk. 1, 2. pkt., en
regel om, at uddeling under særlige omstæn-
digheder kan foretages i et senere regnskabs-
år.
Ved siden af at fastslå den principielle udde-
lingspligt præciserer § 25, stk. 1, at uddelin-
gen skal ske til de formål, der er fastsat i
fundatsen. Det er et selvfølgeligt krav, at der
kun må ske uddeling til de formål, der er
nævnt i fundatsen. Bestemmelsen indeholder
imidlertid tillige et direktiv til bestyrelsen om.
at der i fonde med flere formål ikke bør ske en
ensidig begunstigelse over en årrække af ét
formål.

I stk. 2 foreslås, at bestyrelsen kan foretage
rimelige henlæggelser af årets overskud til
konsolidering af fondens formue. Reglen inde-
holder samtidig en bemyndigelse til justits-
ministeren til at fastsætte regler om spørgs-
målet.
Der gælder i dag ingen almindelige regler om
henlæggelser af årets overskud. I stadfæstede
fundatser findes ofte en bestemmelse, hvor-
efter bestyrelsen uden forelæggelse for tilsyns-
myndigheden kan henlægge indtil 25% ai
overskuddet. Yderligere henlæggelse kræver
tilsynsmyndighedens samtykke, og spørgsmå-
let påses ved den årlige revision og deci-
sion. Begrundelsen for at tillade henlæggelser
til kapitalen er behovet for en sikring mod
udhuling af kapitalen som følge af forringelser
i pengeværdien. Herved virker henlæggelser-
ne til gavn for fremtidige legatmodtagere.
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Udvalget har i den forbindelse overvejet for-
skellige modeller. Den i legatpraksis gælden-
de 25%-regel forekommer imidlertid mindre
egnet som generel lovregel, når henses til
fondenes forskellige karakterer og størrelser.
Efter udvalgets forslag til § 25, stk, 2, sker
henlæggelserne på bestyrelsens ansvar, og der
er enighed i udvalget om, at for store henlæg-
gelser bør kunne give anledning til indskriden
fra fondsmyndighedens side, jfr. § 26.
Hvis fundatsen indeholder bestemmelser om
pligtmæssige henlæggelser, opstår spørgsmå-
let om forholdet mellem disse fundatskrav og
§ 25, stk. 2. I legatpraksis har man i nyere tid
tilladt henlæggelser op til 25%, selv om fun-
datskravet var mindre. Udvalget går ud fra,
at denne praksis vil blive opretholdt. Kræver
fundatsen væsentlig større henlæggelser, må
det afhænge af de hensyn, der ligger bag
fundatsbestemmelsen, om bestemmelsen fort-
sat kan accepteres, eller om henlæggelsen
falder uden for de rammer, som § 25 afstik-
ker.
Fogh og Mogensen finder, at fundatsbestem-
melser, der kræver større henlæggelser, end
§ 25, stk. 2, fører til, under alle omstændig-
heder bør respekteres.

Det følger af udkastets § 9, at eventuelle
henlæggelser sker til fondens egenkapital.
Henlæggelser kan således ikke ske til opbyg-
ning af en fri kapital.

Til § 26.

I tilslutning til udvalgets forslag i § 25 inde-
holder § 26 regler om fondsmyndighedens
indgriben over for manglende uddeling til
formålet.
Såfremt uddelingen står i misforhold til fon-
dens midler, kan fondsmyndigheden efter
stk. 1 henstille til bestyrelsen at overveje at
søge uddelingen forøget eller nedsat. Undla-
der bestyrelsen at følge henstillingen, kan
fondsmyndigheden efter stk. 2 optage for-
handlinger med bestyrelsen. Endelig kan
fondsmyndigheden efter stk. 3 pålægge besty-
relsen at foretage de fornødne dispositioner
med henblik på at forøge eller nedsætte udde-
lingen, såfremt uddelingens størrelse må an-
ses for at indebære fare for en krænkelse af
fundatsen.
Udvalgets forslag tager dels sigte på den
situation, at bestyrelsen uddeler en for ringe

del til formålet, dels på at der ikke sker en
konsolidering af fondens egenkapital. På
grundlag af legatpraksis går man ud fra, at
der navnlig vil være behov for indgriben på
grund af for ringe uddeling, smh. bemærk-
ningerne til § 25.
Ved udformningen af forslaget, jfr. kravet om,
at der skal foreligge fare for fundatskrænkelse,
har udvalget lagt vægt på at betone, at der
skal foreligge særdeles tungtvejende grunde,
før fondsmyndigheden udøver sin kompeten-
ce i henhold til stk. 3. Det forudsættes, at det
ikke ved forhandling med bestyrelsen efter
stk. 2 er lykkedes at nå et acceptabelt resultat.

Til § 27.

Efter fast legatpraksis kan medlemmer i
fondsbestyrelser ikke uden udtrykkelig hjem-
mel i fundatsen uddele legatportioner, yde lån
eller lignende til sig selv eller nære pårørende.
Tilsvarende gælder legatportioner eller lån til
personer, der i øvrigt har nær tilknytning til
fondens administration, samt fondens revisor.
Udvalget stiller i § 27 forslag om, at denne
praksis lovfæstes. Forslaget hviler samtidig på
sådanne synspunkter, at der efter udvalgets
mening ikke er behov for at tillade, at besty-
relsen uanset hjemmel i fundatsen kan træffe
anden bestemmelse.
Reglen er efter udvalgets opfattelse ikke til
hinder for, at stifteren i fundatsen tillægger
bestyrelsesmedlemmer eller andre en rente-
nydelsesret eller andre rettigheder, der ikke
forudsætter en beslutning fra bestyrelsen.
I det omfang stifteren tillægger meget nære
pårørende rentenydelsesret, afhænger det af
almindelige regler, om der er foretaget den
fornødne udskillelse fra stifterens formue.
Dette spørgsmål må afklares ved fondens
registrering.
§ 27 har tillige sammenhæng med § 16, hvor-
efter vederlag til bestyrelsesmedlemmer skal
godkendes af fondsmyndigheden. Der henvi-
ses til bemærkningerne til § 16.

Kapitel 9. Erstatning.

Allerede efter gældende ret er bestyrelsesmed-
lemmer og direktører ansvarlige over for fon-
den for den skade, de tilføjer fonden. Ansvaret
bygger på dansk rets almindelige regler om
erstatningsansvar. Tilsvarende gælder fon-
dens revisor.
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Udvalget foreslår, at der i fondslovgivningen
optages bestemmelser om de pågældendes
erstatningsansvar. Derimod har man ikke
fundet anledning til at foreslå bestemmelser
om fondens - eller bestyrelsens m.v. - erstat-
ningsansvar over for trediemand. Udkastet
regulerer heller ikke — bortset fra kompeten-
cen til at beslutte søgsmål, jfr. § 30 - den
situation, at fonden rejser erstatningssøgsmål
mod andre end ledelsen og revisorer.

Til § 28.

Bestemmelsen fastslår i stk. 1 og stk. 2 besty-
relsesmedlemmers, direktørers og revisorers
erstatningspligt. Bestemmelsen svarer til ak-
tieselskabslovens §§ 140 og 141.
Forslaget til stk. 3, hvorefter erstatningen kan
nedsættes, når det lindes rimeligt under hen-
syn til skyldgraden, skadens størrelse og om-
stændighederne i øvrigt, svarer til aktiesel-
skabslovens § 143.

Til § 29.

Efter forslaget træffes beslutning om erstat-
ningssøgsmål af bestyrelsen eller fondsmyn-
digheden.
Efter aktieselskabslovens § 144 træffes beslut-
ningen af generalforsamlingen. Da dette or-
gan som tidligere fremhævet ikke findes i
fonde, og da søgsmål i henhold til kapitel 9
bl.a. rettes mod ledelsen eller en del af denne,
bør der yderligere tillægges et udenforstående
organ kompetence til at træffe beslutning om
søgsmål.

Til § 30.

Det foreslås, at søgsmål mod bestyrelsesmed-
lemmer, direktører og revisorer kan anlægges
ved retten på det sted, hvor fonden har sit
hjemsted. Det følger af § 5, stk. 1, nr. 3, at
fonden altid skal have hjemsted i Danmark,
og der vil således altid være en kompetent
dansk domstol.
Udvalget har derimod ikke fundet, at en
tilsvarende regel bør gælde søgsmål mod tre-
diemand. I disse tilfælde finder herefter al-
mindelige værnetingsregler anvendelse.

Kapitel 10.
Ændringer af fundatsen m.v.

1. Udvalget foreslår i kapitel 10 nærmere
regler om ændring af fundatsen og opløsning
af fonde.
Med hensyn til gældende ret bemærker ud-
valget følgende:
Regeringens ret til uden positiv lovhjemmel
at permutere har eksisteret gennem liere
hundrede år. Ved permutation foretages en
ændring eller fravigelse af stifterens bestem-
melse, således som den er udtrykt i oprettel-
sesdokumentet (testamente, gavebrev eller
lignende), eller direkte i fundatsen. Begrun-
delsen for permutations'retten er, at d e r - ikke
mindst ved fonde, der som udgangspunkt skal
virke uden tidsbegrænsning — bør være mu-
lighed for at ændre testaments- eller fundats-
bestemmelser, som ikke kan gennemføres,
eller som må anses for at være åbenbart
uhensigtsmæssige.
Permutationsretten står i modsætning til for-
tolkning af de i betragtning kommende be-
stemmelser. Fortolkning har til formål at
fastlægge, hvad der har været meningen med
ordene i den pågældende bestemmelse. Ved
udøvelse af permutation er opgaven at finde
en løsning, der uden at være dækket af ordene
i de pågældende bestemmelser må anses for
påkrævet, fordi bestemmelserne på grund af
ændrede forhold ikke længere kan opfyldes
eller er blevet uhensigtsmæssige.
Om der foreligger permutation eller fortolk-
ning, har betydning for kompetencen. Fore-
ligger der spørgsmål om permutation, er
kompetencen hos justitsministeriet, jfr. med
hensyn til testamenter arvelovens § 69 og
andre dokumenter bekendtgørelse nr. 29 af
15. februar 1965. Fortolkning foretages af
bestyrelsen eller - hvis det drejer sig om
tilpasning af arveladers testamentariske be-
stemmelser som led i skiftebehandlingen — af
den, der behandler boet. Er arveladers vilje
klar, kan ændring kun ske med justitsministe-
riets tilladelse i henhold til § 69, jfr. betænk-
ning nr. 291/61 om arvelovgivningen, si-
de 128.
Ved stadfæstede fundatser gælder desuden
efter praksis, at det tilsynsførende ministeri-
um skal tiltræde fundatsændringen.

2. Bestemmelsen i arvelovens § 69 har føl-
gende ordlyd:
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»Har testator pålagt en arving en bestemt anven-
delse af arven eller indskrænkning i rådigheden
over denne, kan justitsministeren, når hensynet til
arvingens tarv taler derfor - navnlig hvis forhol-
dene har forandret sig - tillade sådanne afvigelser
fra testamentet, som ikke væsentlig fraviger testa-
tionens formål og karakter.
Stk. 2. Har testator indsat nogen til at påse over-
holdelsen af sådan forskrift, kan afvigelsen ikke ske
uden dennes samtykke, medmindre særlige om-
stændigheder taler herfor.«

Det fremgår af forarbejderne til bestemmel-
sen, at den tager sigte på at lovfæste den
gældende permutationspraksis.

Udgangspunktet for justitsministeriets per-
mutationspraksis har været,
at ændringen skal være påkrævet, fordi den
eller de pågældende fundatsbestemmelser,
navnlig på grund af ændrede forhold, ikke
længere lader sig efterleve eller er blevet
åbenbart uhensigtsmæssige,
at opretterens vilje respekteres, i den forstand
at ændringen ikke går videre end påkrævet,
at der ikke må ske indskrænkning i aktuelle
rettigheder eller enkeltpersoners berettigede
forventninger om ydelser fra fonden, og
at bestyrelsens samtykke normalt skal forelig-
ge.
Hvor det drejer sig om fundatsbestemmelser,
der vedrører fondens forvaltning, har man i
praksis stillet mindre vidtgående krav, idet
man har tilladt ændringer, når den pågæl-
dende bestemmelse har vist sig uhensigts-
mæssig.
Udvalget har drøftet, om de anførte retnings-
linier — herunder kravet om tilladelse fra
justitsministeriet — også gælder, hvor der i
oprettelsesdokumentet er tillagt bestyrelsen
adgang til at ændre fundatsen, eller hvor der
er tale om ændring af fundatsbestemmelser,
som ikke hidrører fra stifteren, eller — ved
fonde oprettet i stifterens levende live — stif-
terens samtykke til ændringen foreligger.
Ernst Andersen har i »Legater og stiftelser«
(1962) gjort gældende, at der i sådanne til-
fælde — som forfatteren betegner som »uægte«
permutation — ikke kræves tilkidelse efter
arvelovens § 69. Det er over for udvalget
oplyst, at det i praksis forekommer, at besty-
relserne i ikke-stadfæstede fonde — i overens-
stemmelse med den anførte opfattelse - fore-
tager fundatsændringer på egen hånd.
Der gør sig i udvalget forskellige opfattelser

gældende med hensyn til berettigelsen af
denne praksis. Udvalget finder imidlertid, at
der i loven bør tages stilling til spørgsmålet,
jfr. § 31 og bemærkningerne hertil.
Bl.a. under hensyn til, at bestemmelsernes
anvendelsesområde er videre end efter gæl-
dende ret, har udvalget valgt at anvende
ordene »ændring af fundatsen« fremfor »per-
mutation«.

Til § 31.

Til stk. 1 og 2.

Bestemmelsen i stk. 1 indebærer en udvidelse
af den adgang til fundatsændring, som har
udviklet sig på baggrund af arvelovens § 69
og permutationspraksis. Som foran anført
kræver permutation efter gældende praksis, at
den pågældende fundatsbestemmelse, navnlig
på grund af ændrede forhold, ikke kan efter-
leves eller er blevet åbenbart uhensigtsmæs-
sig. Efter udvalgets opfattelse er der behov for
en vis smidiggørelse af denne praksis. Dette
foreslås markeret ved at udforme bestemmel-
sen således, at fondsmyndigheden efter ind-
stilling fra bestyrelsen og med justitsministe-
rens samtykke kan tillade, at en fundatsbe-
stemmelse ændres, når bestemmelsen vanske-
ligt kan opfyldes eller er blevet uhensigtsmæs-
sig.
Baggrunden herfor er navnlig, at fonde som
tidligere fremhævet i langt de fleste tilfælde
skal virke i princippet uden tidsbegrænsning.
Som følge af de meget betydelige ændringer i
samfundsforholdene, som er sket i de sidste
årtier, og som må forventes at ske i den
kommende tid, er der efter udvalgets opfat-
telse behov for en noget friere adgang for
bestyrelsen til med fotidsmyndighedens og
justitsministeriets samtykke at ændre fondens
fundats med henblik på at tilpasse bestem-
melserne til de ændrede samfundsforhold.
Ændringer i de økonomiske forhold, navnlig
som følge af inflationen, kan således bevirke,
at det økonomiske grundlag for en uændret
fortsættelse af fondens virksomhed ikke er til
stede. Også ændringer i forholdene inden for
de områder, som fonden ifølge sit formål skal
uddele midler til, kan bevirke, at en ændring
af fundatsen er hensigtsmæssig. Det vil ofte
ikke være muligt for stifteren at forudse ud-
viklingen og tage højde for påkrævede
ændringer gennem bestemmelser i fundatsen.
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Hertil kommer, at det navnlig i ældre fundat-
ser forholdsvis ofte forekommer, at der ikke i
fundatsen findes adgang til at foretage
ændringer.
Udvalget lægger betydelig vægt på, at fun-
datsændring efter § 31 forudsætter et samvir-
ke mellem fondens bestyrelse, fondsmyndig-
heden og justitsministeren. Herigennem sik-
res efter udvalgets mening, at den videre-
gående adgang til at foretage ændringer, som
bestemmelsen lægger op til, ikke indebærer
fare for misbrug til skade for de interesser,
som fonden ifølge stifterens bestemmelse skal
varetage. Det bemærkes i denne forbindelse,
at § 31 ikke medfører indskrænkninger i stif-
terens adgang til at bestemme, at indstilling
fra bestyrelsen om fundatsændring skal ske
med kvalificeret majoritet, eller at et udenfor-
stående organ skal samtykke i fundatsændrin-
gen.
Udvalget forudsætter, at der ved anvendelsen
af bestemmelsen i overensstemmelse med
arvelovens § 69 og hidtidig praksis vil blive
stillet strengere krav ved ændringer af fon-
dens formålsbestemmelse end ved ændringer,
der vedrører fundatsens forvaltningsbestem-
melser, herunder bestemmelser, der fastlæg-
ger et bestemt maksimum for legatportioners
størrelse, eller fastsætter indtægts- eller for-
muegrænser som vilkår for at modtage ydel-
ser fra fonden. Man finder dog ikke behov for,
at dette direkte fastslås i lovteksten. Der
skønnes heller ikke behov for i loven at optage
den almindelige grundsætning om, at der ikke
må ske indskrænkning i aktuelle rettigheder
eller berettigede forventninger om ydelser fra
fonden.
Afgørelsen efter § 31 kan gå ud på, at en eller
flere fundatsbestemmelser ændres. Afgørelsen
kan også gå ud på, at fonden sammenlægges
med en anden fond, eller at fonden opløses
ved uddeling af kapitalen til formålet.
Som nærmere omtalt i bilag 1 er der gennem
længere tid udfoldet bestræbelser for at opløse
små fonde, hvis administrationsomkostninger
ikke står i forhold til nytten, ligesom et stort
antal fonde er blevet sammenlagt. I kraft af
dette er der opløst eller sammenlagt ca. 5.000
fonde. Udvalget finder, bl.a. af ressourcehen-
syn, at dette arbejde bør fortsætte efter de
hidtidige retningslinier. Arbejdet har været
baseret på et samarbejde mellem bestyrelsen,
tilsynsmyndigheden og justitsministeriet, så-
ledes at opløsning eller sammenlægning er

sket efter ansøgning fra bestyrelsen. På denne
baggrund foreslås det, at det i § 31 præcise-
res, at ændringen efter bestemmelsen kan gå
ud på, at en fond sammenlægges med en
anden fond, eller at fonden opløses ved udde-
ling af kapitalen til formålet.
Det foreslås præciseret, at tilladelse til, at
kapitalen uddeles, gøres betinget af, at fon-
dens midler er utilstrækkelige til på rimelig
måde at opfylde fondens formål. Hvis der ikke
i fundatsen er truffet bestemmelse om, hvor-
ledes der skal forholdes i tilfælde af fondens
opløsning, må det påses, at fondens midler
anvendes til formål, der så vidt muligt svarer
til eller er beslægtet med fondens hidtidige
formål. I overensstemmelse med sædvanlige
permutationsretlige grundsætninger forud-
sættes det endvidere, at sammenlægning af
fonde kun sker, hvis de fonde, der sammen-
lægges, har samme eller beslægtede formål.
Er der tale om erhvervsdrivende fonde, skal
tillige bestemmelsen i denne lovs § 34 iagt-
tages i forbindelse med opløsning.
Med hensyn til kompetencen til at tillade
fundatsændringer foreslår udvalget, at kom-
petencen henlægges til fondsmyndigheden,
men således at fondsmyndigheden skal ind-
hente justitsministerens samtykke til ændrin-
ger. Dette svarer til den ordning, som i dag er
gældende for de stadfæstede fonde. Efter ud-
valgets opfattelse er et sådant samvirke mel-
lem fondsmyndigheden og justitsministeren
ønskeligt. Fondsmyndigheden vil i kraft af det
løbende tilsyn med fonden have de bedste
forudsætninger for at vurdere behovet for
ændringen, og justitsministerens medvirken
sikrer, at de almindelige permutationsretlige
grundsætninger respekteres.
På baggrund af den foreslåede udformning af
bestemmelsen finder Greve, Hagen Jørgensen,
Kjølbye, Laustsen, le Maire, Nørgaard, Pontoppi-
dan, Søren Rasmussen, Selmer, Troldborg, Vistisen
og Skau Wogensen, at kravet om tilladelse til
fundatsændringer også bør gælde, hvor der er
tale om en ændring af fundatsbestemmelser,
der ikke hidrører fra opretteren, eller hvor
samtykke fra opretteren foreligger, og ved
ændringer i tilfælde, hvor oprettelsesdoku-
mentet tillægger bestyrelsen adgang til på
egen hånd at ændre den pågældende bestem-
melse. Disse medlemmer finder, at der også i
disse tilfælde er behov for, at det påses, at
ændringen opfylder kravene i §31, og hen-
viser herved til det principielt uheldige i, at
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bestyrelsen, der skal administrere fonden,
selv kan fastsætte det regelgrundlag, den skal
administrere efter. I aktieselskaber er det
således generalforsamlingen og ikke bestyrel-
sen, som kan ændre vedtægterne. Disse med-
lemmer foreslår derfor, at det i stk. 2 præci-
seres, at reglerne i stk. 1 finder anvendelse,
uanset om der er tillagt bestyrelsen eller
andre ret til at ændre fundatsen. Det er
derimod ikke fundet påkrævet at medtage en
udtrykkelig bestemmelse om, at stk. 1 også
skal gælde ved fundatsbestemmelser, der ikke
hidrører fra opretteren, eller hvor opretteren
har givet samtykke til ændringen, idet dette
følger direkte af bestemmelsens ordlyd.
Ved afgørelsen af, om betingelserne for en
fundatsændring er opfyldt, vil der efter disse
medlemmers mening være anledning til at
vise særlig imødekommenhed, hvis ønsket om
ændring fremsættes af en opretter, der stadig
lever, ligesom det bør tillægges betydning, om
opretteren har tillagt bestyrelsen adgang til at
foretage ændringer på egen hånd.
Endelig fremhæver disse medlemmer, at en
sondring mellem væsentlige og ikke-væsent-
lige ændringer af fundatsen efter deres me-
ning vanskeligt lader sig praktisere.
Fogh og Mogensen finder, at forslaget i § 31 om,
at fundatsen kun kan ændres ved beslutninger
af fondsmyndigheden og justitsministeriet,
går langt videre end påkrævet. Efter disse
medlemmers mening må det efter gældende
ret antages, at en ikke-stadfæstet fundats kan
ændres uden medvirken af offentlige myndig-
heder, hvis fundatsen indeholder hjemmel til
og forskrifter om fremgangsmåden ved sådan-
ne ændringer. Kun i fonde med stadfæstet
fundats eller i fonde, hvis fundats ikke inde-
holder udtrykkelige ændringsbestemmelser,
er en forvaltningsakt nødvendig.
Disse medlemmer peger på, at fondsstiftelse
principielt er en privatretlig disposition, og
der har hidtil været en betydelig frihed med
hensyn til fundatskoncipering. Heller ikke i
fremtiden bør stifteren afskæres fra mulig-
heden for i fundatsen at bestemme, at besty-
relsen kan ændre nærmere angivne bestem-
melser (naturligvis med underretning til
fondsregisteret og fondsmyndigheden). Dette
synes at være en naturlig følge af, at det er
stifteren, der afgør, om han overhovedet vil
oprette en fond eller ej, ligesom han har noget
friere hænder til at fastsætte indholdet af
fondens første fundats. Hertil kommer, at

stifteren kan have et naturligt ønske om, at
visse fondsbestemmelser skal være underka-
stet en rimelig fleksibilitet. I øvrigt er alle
enige om, at stifteren kan tillægge fondsbe-
styrelsen skønsmæssige afgørelser inden for
visse rammer, og det er også af den grund
naturligt, at stifteren kan indsætte ændrings-
bestemmelser i fundatsen.
I øvrigt peger disse medlemmer på, at forud-
sete ændringer i en fundats ikke er en ekstra-
ordinær foranstaltning af den art, som lovfor-
slaget efter sin formulering navnlig synes at
tage sigte på.
Med hensyn til en eventuel sondring mellem
meget vidtgående ændringer og andre ænd-
ringer bemærker de pågældende medlemmer
endelig, at det kan volde nogen vanskelighed
at udskille de ændringer, som en sådan regel
skulle omfatte, men at sondringen næppe er
vanskeligere at drage end den sondring, som
lovforslagets stk. 3 forudsætter, at justitsmini-
steren kan drage.
Ebbesen kan tiltræde disse synspunkter og
foreslår i konsekvens heraf, at stk. 2 ændres
således, at bestyrelsen eller andre kan tillæg-
ges adgang til at foretage ændringer af fun-
datsens bestemmelser.
Af hensyn til registreringen og kontrollen med
fondene må det være en naturlig forudsæt-
ning, at ændringerne anmeldes til fondsre-
gisteret og fondsmyndigheden inden for en
kortere frist efter vedtagelsen.
For at forebygge misbrug af adgangen til at
ændre fundatsens bestemmelser bør der efter
dette medlems mening tillægges registeret og
fondsmyndigheden adgang til efter samråd
med justitsministeriet at udøve kritik af
ændringen og eventuelt kræve vedtagelsen
ophævet eller ændret, såfremt betingelserne
for fundatsændring ikke er opfyldt.

Til stk. 3.

Efter udvalgets opfattelse er der behov for, at
visse fundatsbestemmelser - typisk admini-
strative bestemmelser — kan ændres af besty-
relsen eller - efter bestyrelsens indstilling - af
fondsmyndigheden uden justitsministerens
samtykke. Det foreslås derfor, at der gives
justitsministeren adgang til at fastsætte regler
herom.
Som eksempel på fundatsbestemmelser, der
bør kunne ændres af bestyrelsen uden forud-
gående godkendelse, kan nævnes procedure-
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forskrifter. Det følger endvidere af udkastet til
§§ 8-9 i lov om erhvervsdrivende fonde, at
fundatsændring som følge af forhøjelse eller
nedsættelse af grundkapitalen i erhvervsdri-
vende fonde kan ske uden forudgående god-
kendelse af fundatsændringen.
Adgangen til at frafalde kravet om justitsmi-
nisterens samtykke kan navnlig tænkes an-
vendt ved ændring af fundatsbestemmelser
om regnskab og revision, størrelsen af ydelser
fra fonden, indtægtsgrænser og lignende. Det
bemærkes, at dette allerede i dag praktiseres i
et vist omfang gennem en aftale mellem ju-
stitsmnisteriet og de øvrige legatministerier.
Hvis fundatsen ændres af bestyrelsen alene
eller af bestyrelsen med fondsmyndighedens
samtykke, skal der gives underretning til
fbndsregisteret (for erhvervsdrivende fonde
anmeldelse til aktieselskabs-registeret) og
fondsmyndigheden.

Til § 32.

Permutation forudsætter som nævnt normalt
en ansøgning fra bestyrelsen. Der foreligger
ikke eksempler på, at justitsministeriet har
foretaget en permutation uden ansøgning,
men justitsministeriet har antaget, at dette
ikke er udelukket. En vis støtte herfor haves i
arvelovens § 69, stk. 2.
Efter udvalgets opfattelse er der behov for
regler, der giver justitsministeren mulighed
for at gribe ind, hvor der er helt åbenbart
behov for fundatsændringer, men hvor besty-
relsen ikke vil medvirke til at gennemføre de
nødvendige ændringer. En uændret videre-
førelse af fonden kan i visse situationer inde-
bære en fare for en reel krænkelse af stifterens
intentioner. Hvis man ikke i sådanne situa-
tioner havde mulighed for at gennemføre
fundatsændringer uden ansøgning fra besty-
relsen, ville man kun kunne tilvejebringe
grundlaget for ændringer ved at afsætte be-
styrelsen i medfør af § 12, stk. 4, en udvej,
som næppe altid vil være mulig eller hensigts-
mæssig.
Spørgsmålet om fundatsændring uden ansøg-
ning vil navnlig kunne komme frem, hvor
fondsmyndigheden gennem sit løbende tilsyn
konstaterer forhold af en sådan karakter, at
ændring bør foretages. Udvalget går således
ud fra, at initiativet til fundatsændring i
henhold til § 32 normalt vil komme fra fonds-
myndigheden.

Fundatsændringer uden ansøgning fra besty-
relsen er et ekstraordinært skridt, som kun
bør foretages, når behovet for ændring er helt
klart manifesteret. For at markere dette fore-
slås bestemmelsen udformet således, at
ændring kan ske, når fundatsbestemmelsen
har vist sig uigennemførlig eller åbenbart
uhensigtsmæssig, jfr. stk. 1. Også her gælder
det, at der bør anlægges en strengere vurde-
ring ved ændring af formålsbestemmelser end
ved ændringer, der vedrører fondens forvalt-
ning. I overensstemmelse med almindelige
forvaltningsretlige principper foreslås det, at
ændring kun kan ske efter forhandling med
bestyrelsen og fondsmyndigheden.
Et særligt problem udgør de fonde, hvis kapi-
tal ikke (længere) er tilstrækkelig til at vare-
tage fondens formål på rimelig måde.
Efter udvalgets opfattelse kan det ikke ude-
lukkes, at der også i disse situationer kan være
behov for ændringer, selv om bestyrelsen
ikke tager noget initiativ. En bestemmelse
herom foreslås medtaget som stk. 2 i § 32.
Efter udvalgets mening bør ændring kunne
ske ved fonde, hvis kapital enten absolut set
er meget beskeden - efter udvalgets forslag
under 50.000 kr. - eller som har et sådant
formål, at fondens kapital er åbenbart util-
strækkelig til at opfylde formålet. Ændringen
skal kunne gå ud på, at fonden opløses eller
sammenlægges med en anden fond. Valget
mellem disse 2 muligheder må navnlig afhæn-
ge af fondens formål. Er der tale om et formål,
der (fortsat) har betydning, men hvor fonden
på grund af det for ringe kapitalgrundlag ikke
på egen hånd kan tilgodese formålet på rime-
lig måde, må udgangspunktet være, at fonden
søges sammenlagt med en anden fond med
samme eller lignende formål. Er der derimod
tale om en familiefond, vil der ofte ikke være
mulighed for overførelse til en anden fond
med samme eller lignende formål, og æn-
dringen må da bestå i, at fonden opløses, og
kapitalen udbetales til dem, der er omfattet af
formålet.
Ligesom efter stk. 1 er det klart, at ændringen
efter stk. 2 kun bør kunne ske efter forhand-
ling mellem bestyrelsen og fondsmyndighe-
den, og dette foreslås udtrykkeligt angivet i
bestemmelsen.
Efter stk. 3 kan justitsministeren bestemme, at
en fundatsbestemmelse skal ændres, når den
strider mod lovgivningen.
Anvendelsen af denne regel vil navnlig være
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aktuel, hvor det ved registreringen eller sene-
re konstateres, at en fundatsbestemmelse stri-
der mod lovgivningen, og stifteren ikke er i
live. Det kan tænkes, at der er en sådan
sammenhæng mellem de enkelte fundatsbe-
stemmelser, at stifterens øvrige arvinger vil
gøre gældende, at hele fondsdannelsen er
ugyldig. Som nævnt side 54 i forbindelse med
udvalgets overvejelser om begrænsninger i
adgangen til at oprette familiefonde har ud-
valget ikke fundet at burde løse denne konflikt
i fondsloven.

Til § 33.

Efter udvalgets opfattelse kan det ikke ude-
lukkes, at der vil være behov for nærmere
regler om fremgangsmåden ved opløsning
eller sammenlægning af fonde, herunder sam-
menlægning af ensartede fonde, og udvalget
stiller derfor forslag om, at justitsministeren
kan fastsætte sådanne regler.
Opløsning af insolvente fonde skal fortsat ske
efter konkurslovgivningens regler.

Kapitel 11.
Fondsregistreret. Fondsmyndigheden.

Til § 34.

Udvalgets forslag om oprettelse af et fonds-
register er en konsekvens af § 3, hvorefter
fonde skal registreres i fondsregisteret. Efter
udkastet til § 5 i lov om erhvervsdrivende
fonde skal erhvervsdrivende fonde registreres
i fondsregisteret og i aktieselskabs-registeret.
Med hensyn til samarbejdet mellem disse
registre henviser udvalget til sine bemærknin-
ger til § 5 i udkastet til lov om erhvervsdri-
vende fonde.
Med hensyn til fondsregisterets opgaver be-
mærker udvalget følgende:
Fondsregisterets hovedopgave er at registrere
fonden i henhold til § 3. Ved registreringen
skal registeret påse, at fondens fundats er i
overensstemmelse med stiftelsesgrundlaget,
hvor et sådant foreligger, at de grundlæggen-
de betingelser for oprettelsen af en fond er til
stede, herunder at der er foretaget en uigen-
kaldelig udskillelse af fondens formue, og at
der er etableret en bestyrelse. Der henvises
herom til bemærkningerne til §§ 1 og 3. Fonds-
registeret skal påse, at fondsdannelsen ikke
strider mod præceptive regler, jfr. navnlig
kapitel 4.

Efter § 5, stk. 3, skal de almindelige retnings-
linier vedrørende formål og overskudsanven-
delse, bestyrelsen fastsætter, indsendes til
fondsregisteret.
Udvalget forudsætter, at fondsmyndigheden
giver fondsregisteret underretning om valg af
nye bestyrelsesmedlemmer.
Med hensyn til årsregnskabet følger det af
udkastets § 19, stk. 2, at dette skal indsendes
til fondsmyndigheden. Efter udvalgets me-
ning er det imidlertid værdifuldt, at offentlig-
heden ét sted kan få aktindsigt i de vigtigste
dokumenter (fundats, regnskab, bestyrelses-
medlemmer), hvorfor udvalget forudsætter,
at fondsmyndigheden sender et eksemplar af
regnskabet til fondsregisteret.
Efter udkastets § 41, stk. 1, nr. 1, foreslås den
nærmere gennemførelse af registreringen fast-
sat administrativt. Der henvises til bemærk-
ningerne til denne bestemmelse.
De dokumenter, der findes i fondsregisteret,
er undergivet aktindsigt efter reglerne i offent-
lighedsloven, jfr. bemærkningerne side 66-67.

Til § 35.

Bestemmelsen regulerer, hvilken minister der
er fondsmyndighed
Med hensyn til de stadfæstede fonde medde-
les stadfæstelse efter gældende praksis af den
minister, under hvis forretningsområde fon-
dens formål hører. Fonde med flere formål,
der ikke hører under samme minister, stad-
fæstes af justitsministeren, medmindre der er
et overvejende hovedformål, der hører under
en anden minister. Endvidere stadfæster ju-
stitsministeren fundatser for familiefonde og
velgørende stiftelser.
Udvalget stiller i § 35 forslag om, at denne
ordning videreføres. Der lægges herved vægt
på, at vedkommende ressortministerium er
det nærmeste til at beskytte formålet og i
besiddelse af den største sagkundskab med
hensyn hertil. Fundatserne indeholder ofte en
forholdsvis bred beskrivelse af de formål, som
fonden skal varetage, uden at det i enkelt-
heder fastlægges, hvorledes opgaverne skal
varetages. Det er derfor udvalgets opfattelse,
at tilsynet med fonden bør udøves af den
myndighed, som i øvrigt beskæftiger sig med
de formål, fonden skal tilgodese.
Udvalget har herved også taget i betragtning,
at man i dag ikke har præcise oplysninger om,
hvor mange fonde der findes. Det ville være

75



vanskeligt at overskue konsekvenserne af op-
rettelsen af ét samlet fondstilsyn, selv om
denne løsning ville indebære visse fordele.
Mulighederne for at vurdere det hensigts-
mæssige i at etablere én samlet fondsmyndig-
hed vil imidlertid være væsentligt bedre om
nogle år, når man kender arbejdets omfang og
har indhøstet erfaringer med den gældende
opdeling af tilsynet. Denne vurdering kunne
f.eks. ske 5 år efter lovens ikrafttræden.
Efter det (or udvalget oplyste foregår der i dag
regelmæssige møder mellem legatministerier-
ne. Udvalget fremhæver det ønskelige i, at
denne praksis fortsætter mellem de enkelte
londsmyndigheder, og at justitsministeriet i
øvrigt fortsat udøver koordinerende funktio-
ner.
Har fonden liere ligestillede formål, der ikke
hører under samme minister, er justitsmini-
steren efter forslaget fondsmyndighed. Hvis
hovedformålet med fonden reelt er erhvervs-
drift, vil fonden henhøre under industrimini-
steren, selv om fonden også skal varetage
andre formål.
Familiefonde vil som i dag høre under justits-
ministeren.
Med hensyn til fonde, hvis fundats er offent-
ligt stadfæstet, finder udvalget, at fonden
fortsat bør høre under den minister, der har
stadfæstet fundatsen. Det forudsættes dog, at
ændringer i ministeriernes ressort normalt vil
medføre tilsvarende ændringer med hensyn til
de fonde, der er undergivet vedkommende
ministeriums tilsyn.
Med hensyn til fondsmyndighedens opgaver
bemærker udvalget følgende:
Fondsmyndigheden kan i henhold til § 8 und-
tage fra kapitalkravet på 200.000 kr.
Efter § 9, stk. 1, kan fondsbestyrelsen kun
med fondsmyndighedens samtykke uddele,
overdrage eller pantsætte nærmere beskrevne
aktiver.
Meddelelse om udpegelse af et nyt bestyrel-
sesmedlem skal sendes til fondsmyndigheden,
jfr. § 13, stk. 1. Sker der ikke udpegning i
overensstemmelse med fundatsen, foretages
den af fondsmyndigheden, jfr. § 13, stk. 2.
Herudover har fondsmyndigheden visse dis-
pensations- og indgrebsbeføjelser i henhold til
kapitel 6 (Ledelse) og kapitel 7 (Revision).
Vederlag og andre ydelser til bestyrelsesmed-
lemmer skal godkendes af fondsmyndighe-
den, jfr. § 16.
Med hensyn til fondsmyndighedens opgaver i

forbindelse med årsregnskabet henvises til
side 77. Fondsmyndighedens opgaver i for-
bindelse med manglende uddeling er nærme-
re omhandlet side 69.
Fondsmyndigheden påser overholdelsen al
fondslovene, jfr. § 36 og udvalgets bemærk-
ninger nedenfor. Fondsmyndigheden kan her-
under foretage indstilling til justitsministeren
om permutation uden ansøgning, jfr. § 32.
Fondsmyndigheden kan træffe beslutning om
anlæggelse af søgsmål mod bestyrelsesmed-
lemmer, direktører, revisorer eller tredie-
mand, jfr. § 29.

Til § 36.

Forslaget bygger på de principper, som i lang
tid har været fulgt for de stadfæstede fonde.
Forslaget indebærer, at fondsmyndigheden
skal påse, at fonden i sin virksomhed over-
holder fondsloven, ligesom fondsmyndighe-
den kan skride ind, hvis det konstateres, at
fundatsen ikke er overholdt. Som tidligere
nævnt finder udvalget, at der er behov for at
etablere et sådant tilsyn med alle fonde, der er
omfattet af loven. Udvalget peger i denne
forbindelse på, at fondsmyndigheden gennem
sit tilsyn vil have væsentligt bedre forudsæt-
ninger for at udøve de beføjelser, som efter
kapitel 5 - 8 og 10 foreslås tillagt fondsmyn-
digheden. Dette gælder eksempelvis beføjel-
serne efter § 9, § 12, stk. 3 og 4, § 16 og § 26.
Med hensyn til fondsmyndighedens indseen-
de med fondene bør udgangspunktet efter
udvalgets mening tages i det tilsyn, som hidtil
har været udøvet med de stadfæstede fonde.
Tilsynet med disse fonde har været tæt knyt-
tet sammen med tilsynsmyndighedens gen-
nemgang af fondens årsregnskab.
Revisionen foretages af en af tilsynsmyndig-
heden udpeget person, der som regel er em-
bedsmand i det tilsynsførende ministerium.
Revisionen omfatter altid en kontrol af, om
fundatsen er overholdt, herunder specielt om
der er sket fundatsmæssig uddeling til for-
målet. Såfremt regnskabet ikke revideres af en
statsautoriseret eller registreret revisor, eller
kapitalen bestyres af et godkendt forvalt-
ningsinstitut, omfatter den ministerielle gen-
nemgang tillige en egentlig tal- og bilags-
mæssig kontrol. Revisionen afsluttes med en
decisionsskrivelse til fondens bestyrelse, hvori
meddeles eventuelle antegnelser til regnska-
bet, eller at der ikke er fundet noget at
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indvende imod regnskabet. Der gives der-
imod ikke en egentlig decharge til bestyrelsen,
og det hænder, at tilsynsmyndigheden - trods
en antegnelsesfri decision - efter nogle års
forløb tager f.eks. fondens uddelingspolitik
eller administrationsudgifter op.
Udvalget har overvejet, om den nævnte ord-
ning bør overføres til alle fonde, der er omfat-
tet af loven. Dette ville medføre, at fonds-
myndigheden skulle gennemgå og tage stil-
ling til alle regnskaber, medmindre fonden
som følge af de administrative forskrifter, der
udstedes i henhold til udkastets § 41, stk. 2,
jfr. nedenfor, ikke var undergivet et løbende
tilsyn. Efter udvalgets opfattelse taler res-
sourcemæssige hensyn imod gennemførelsen
af et sådant krav. Udvalget peger på ny på, at
det ikke i forbindelse med udvalgsarbejdet
har været muligt at tilvejebringe præcise tal-
mæssige oplysninger om bestående fonde.
Undladelse af at gennemføre en ordning med
godkendelse af alle regnskaber indebærer
imidlertid ikke, at fondsmyndigheden er af-
skåret fra som led i tilsynet at gennemgå
regnskaberne. Det vil således være overladt til
fondsmyndigheden selv at tage stilling til, på
hvilken måde man vil udøve det regnskabs-
mæssige tilsyn med den enkelte fond, således
at tilsynet, hvor en regelmæssig årlig gennem-
gang undlades, typisk vil blive udøvet stik-
prøvevis eller efter en konkret klage over
fondens administration. Ordningen udeluk-
ker heller ikke, at der hyppigere foretages
gennemgang af f.eks. større fondes regnska-
ber.

Udvalgets forslag om at undlade et lovmæs-
sigt krav om godkendelse af alle regnskaber
hindrer heller ikke, at regnskabsgennemgan-
gen foretages efter henstilling fra andre offent-
lige myndigheder, f.eks. skattemyndigheder-
ne. Udvalget peger dog på, at fondsmyndig-
hedens gennemgang typisk har et andet sigte
end skattemyndighedernes.

Til § 37.

Der betales i dag ingen afgift ved stadfæstelse
af en fundats. Derimod betales en afgift for
tilsynsmyndighedens revision og decision af
regnskabet. Afgiften fastsættes skønsmæssigt
på grundlag af fondens kapital, afkast samt
det arbejde, der er forbundet med revisionen.
Efter udvalgets opfattelse bør de udgifter, der
følger af det offentliges arbejde med fonde,

dækkes ved bidrag fra den enkelte fond. Ud-
valget stiller i § 37 forslag om, at der dels skal
betales en engangsafgift ved registrering af
fonden, dels et beløb ved indsendelsen af
årsregnskabet. De nærmere afgifter forslås
fastsat administrativt, jfr. § 41, stk. 1, nr. 3.

Kapitel 12.
Straffebestemmelser.

Til § 38.

Bestemmelsen hjemler i stk. 1 adgang til at
pålægge straf for overtrædelse af lovens for-
skrifter om indsendelse af anmeldelser, med-
delelser og årsregnskaber til fondsregisteret
og fondsmyndigheden. Endvidere stilles der
forslag om straf for bestyrelsesmedlemmer,
direktører, revisorer og deres suppleanter,
hvis de ubeføjet røber, hvad de har fået
kendskab om under udøvelsen af deres hverv.
Der er efter forslaget kun hjemmel til at
anvende den laveste straffeart, bøde.
Bestemmelsen er i overensstemmelse med ak-
tieselskabslovens § 160, stk. 1.
Udvalget henviser i øvrigt til sine bemærk-
ninger til § 39.
I stk. 2 foreslås, at fondsmyndigheden kan
pålægge tvangsbøder, såfremt fondsbestyrel-
sen, direktionen eller revisor undlader at ef-
terkomme de pligter, der påhviler dem i
forhold til fondsregisteret og fondsmyndig-
heden.
Bestemmelsen er i overensstemmelse med
aktieselskabslovens § 160, stk. 2.

Til § 39.

Bestemmelsen giver i stk. 1 og 2 adgang til at
pålægge bødestraf for nærmere angivne over-
trædelser af loven.
Udvalget har nærmere overvejet, i hvilket
omfang overholdelsen af loven kan sikres
gennem civilretlige sanktionsmuligheder, her-
under lovens erstatningsregler. Efter udval-
gets mening er der — ved siden af § 38 — kun
behov for få straffebestemmelser. Udvalget
lægger her vægt på, at fondsmyndigheden —
som i dag ved stadfæstede fundatser — har
mulighed for at udtale kritik af bestyrelsens
dispositioner, og at fondsmyndigheden ved
grove og gentagne krænkelser har hjemmel i
§ 12, stk. 4, til at afsætte et eller flere bestyrel-
sesmedlemmer.
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Det foreslås herefter, at overtrædelse af § 43,
stk. 1, (manglende anmeldelse af bestående
fonde til registrering) straffes med bøde. End-
videre foreslås, at grov eller gentagen over-
trædelse af udkastets § 16 (vederlag til besty-
relsen uden fondsmyndighedens samtykke)
og § 27 (ydelse af legatportioner, lån m.v. til
stiftere, ledelse, revisorer og dem nærtstående
personer) straffes med bøde.
§41, stk. 1, giver justitsministeren bemyndi-
gelse til at fastsætte nærmere regler til lovens
gennemførelse. I § 39, stk. 3, gives der mulig-
hed for at fastsætte bødestraf for overtrædelse
af de forskrifter, der måtte blive udfærdiget i
medfør af §41, stk. 1, nr. 1, 2 og 6.

Kapitel 13.
Særlige bestemmelser.

Til § 40.

Som anført i bemærkningerne til § 32 er det et
væsentligt formål med den foreslåede registre-
ringsordning at skabe øget offentlighed om-
kring fondens virksomhed. I overensstemmel-
se hermed foreslås, at registreringer efter ju-
stitsministerens nærmere bestemmelse be-
kendtgøres i Statstidende. Udvalget finder
derimod ikke behov for at foreslå, at udpegel-
se af bestyrelsesmedlemmer eller modtagelse
af fondes årsregnskaber bekendtgøres i Stats-
tidende. Udvalget peger i denne forbindelse
på, at de pågældende oplysninger vil være
offentligt tilgængelige i fondsregisteret.

Til § 41.

Til stk. 1.

Bestemmelsen indeholder en række bemyn-
digelser til justitsministeren.
I nr. 1 foreslås justitsministeren bemyndiget
til at fastsætte regler om den nærmere gen-
nemførelse af registreringen. Disse regler bør
fastlægge, hvilke oplysninger og dokumenter
der skal følge med anmeldelsen til registre-
ring, ligesom det kan vise sig hensigtsmæssigt
at stille krav om, at anmeldelsen sker på en
bestemt formular.
Udvalget henviser i denne forbindelse til de
detaljerede regler i aktieselskabslovens kapi-
tel 19 og udvalgets forslag til kapitel 10 i
udkastet til lov om erhvervsdrivende fonde.
Udvalget forudsætter, at en udnyttelse af

bemyndigelsen sker i samråd med industri-
ministeren og overregistrator ved aktiesel-
skabs-registeret.
Efter nr. 2 kan justitsministeren fastsætte reg-
ler om gennemførelsen af tilsynet. Allerede i
dag foregår der som tidligere fremhævet re-
gelmæssige møder mellem legatministerierne,
og udvalget forudsætter, at eventuelle admi-
nistrative regler om tilsynet gennemføres efter
forhandling med de enkelte fondsmyndighe-
der.
Efter udvalgets opfattelse ville en ordning,
hvorefter afgifterne i henhold til § 37 fastsæt-
tes af den enkelte fondsmyndighed, være
mindre hensigtsmæssig. I nr. 3 foreslås derfor,
at afgifterne fastsættes af justitsministeren.
I nr. 4 foreslås justitsministeren bemyndiget
til at fastsætte regler om beregningen af ap-
portindskud. Sådanne regler findes i dag i
anbringelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse
nr. 477 af 17. september 1981).
Efter nr. 5 kan justitsministeren tilpasse be-
løbsgrænserne i §8, stk. 1, (200.000 kr.) og
§ 32, stk. 2, (50.000 kr.) til den almindelige
økonomiske udvikling. Udvalget har anset
det for unødvendigt, at de ajourføringer af
beløbsangivelserne, som udviklingen måtte
gøre påkrævede, skal ske ved lovgivning.
Efter nr. 6 kan justitsministeren fastsætte reg-
ler om årsregnskabet. Der henvises til udval-
gets bemærkninger ovenfor side 65-66.

Til stk. 2.

Udvalget foreslår i § 8, at en fond ved opret-
telsen skal have en egenkapital på mindst
200.000 kr. Fondsmyndigheden kan efter § 8,
stk. 2, undtage fra dette krav, og justitsmini-
steren kan fastsætte regierom, at kapitalkravet
i § 8 ikke skal gælde for visse grupper af fonde.
Reglen indebærer som nævnt side 54, at en
fond med en egenkapital på under 200.000 kr.
kun kan stiftes med særlig godkendelse.
Der er i udvalget rejst spørgsmål, om loven
bør åbne mulighed for at stifte mindre fonde,
eventuelt således at visse af lovens regler ikke
skal finde anvendelse for disse fonde, jfr.
ovenfor side 54-55.
Ud fra ressourcehensyn synes det mindre
hensigtsmæssigt at acceptere små fonde, men
der kan efter den overvejende opfattelse i
udvalget peges på grupper af fonde, hvor der
fortsat kan siges at være et vist behov for at
bevare adgangen til at anvende fondsformen,
jfr. eksemplerne ovenfor. En anvendelse af
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lovens almindelige regler på sådanne meget
små fonde vil i nogle tilfælde forekomme for
omfattende, ligesom der måske for visse grup-
per kan tænkes etableret andre mere begræn-
sede tilsynsformer.
Udvalget foreslår på denne baggrund i stk. 2,
at justitsministeren bemyndiges til at fast-
sætte, at dele af loven ikke finder anvendelse
på de i § 8, stk. 2, nævnte fonde.
Efter udvalgets opfattelse bør små fonde un-
der alle omstændigheder registreres i fonds-
registeret. Derimod synes der ikke at være
væsentlige indvendinger imod, at lovens til-
syns- eller regnskabskrav ikke — eller ikke
fuldt ud — skal gælde for disse fonde.

Kapitel 14.
Ikrafttrædelsesbestemmelser.

Til §§ 42 og 43.

1. Udvalget finder behov for, at der snarest
skabes overblik over, hvor mange fonde der
findes. Det foreslås derfor i § 43, stk. 1, at
bestående fonde inden for 1 år fra lovens
ikrafttræden skal anmeldes til registrering.
Efter udvalgets mening har bestemmelserne i
lovudkastet en sådan begrundelse, at også
bestående fonde bør opfylde lovens krav.

2. For visse bestemmelser kan der dog gøres
særlige synspunkter gældende. Dette gælder
således § 2 (navn), § 7 (familiefonde), § 8
(krav til egenkapital) og § 14, stk. 3 (hvor-
efter stifteren og denne nærtstående personer
ikke kan udgøre bestyrelsens flertal).

a. Udvalget har ikke fundet tilstrækkelig be-
grundelse for, at også bestående fonde skal
opfylde kravet i § 2, stk. 1, om i deres navn at
benytte ordet fond.

b. Med hensyn til bestemmelsen i § 7 om be-
grænsninger i adgangen til at oprette familie-
fonde er der i udvalget enighed om, at der
ikke er tilstrækkelig begrundelse for at lade de
foreslåede regler finde anvendelse på fonde,
der allerede er oprettet. En anvendelse af
reglerne på eksisterende fonde ville efter ud-
valgets opfattelse indebære et afgørende brud
med den hidtidige retstilstand og kunne rejse
spørgsmål om forholdet til grundlovens § 73.
Hertil kommer, at en sådan ordning ville rejse
meget komplicerede overgangsproblemer.

Udvalget har i denne forbindelse overvejet,
om begrænsningen i § 7 også bør vige for
modstående bestemmelser i testamenter, der
er udfærdiget før lovens ikrafttræden (»hvi-
lende testamenter«).
Greve, Hagen Jørgensen, Laustsen, le Maire, Nør-
gaard, Pontoppidan, Selmer, Troldborg, Vistisen og
Skau Wogensen mener, at det bør være afgøren-
de, om testator er afgået ved døden før eller
efter lovens ikrafttræden, ved hvilken regel
man vil følge arvelovgivningens almindelige
princip vedrørende ikrafttrædelsestidspunktet
for lovændringer angående en arveladers ma-
terielle testationskompetence, jfr. arvelovens
§ 73. Disse medlemmer påpeger, at en regel,
hvorefter tidspunktet for testamentets opret-
telse er afgørende, vil være ensbetydende
med, at et »hvilende testamente« far retsvirk-
ning ikke blot ved testators død, men i en
principielt ubestemt fremtid, hvilket vil være
en helt usædvanlig arveretlig regel. Betænke-
lighederne ved en sådan regel bliver ikke
mindre af, at et »hvilende testamente« efter
samme retningslinier som andre testamenter
er frit genkaldeligt. De tvivlsspørgsmål, der
måtte opstå, såfremt man følger arvelovgiv-
ningens almindelige princip vedrørende
ikrafttrædelsestidspunktet, kan efter disse
medlemmers mening løses ved fortolkning
eller fundatsændring.
Ebbesen, Fogh, Kjølbye, Mogensen og Søren Ras-
mussen finder, at de grunde, der fører til, at § 7
ikke skal have tilbagevirkende kraft, også bør
føre til, at fonde, der stiftes i henhold til
testamente, der er oprettet før loven, undta-
ges. Disse medlemmer lægger herved også
vægt på, at mange testatorer - på grund af
ukendskab til loven eller på grund af retlig
eller faktisk umulighed - ikke vil ændre deres
testamentariske dispositioner. Disse medlem-
mer foreslår derfor, at § 43 suppleres af et
stk. 4, hvorefter testamentariske dispositioner
uanset § 7 anses for gyldige, såfremt de er
oprettet før lovens ikrafttræden.

c. Efter udvalgets opfattelse bør heller ikke
bestemmelsen i § 8, hvorefter fonde ved op-
rettelsen skal have en egenkapital på
200.000 kr., gøres anvendelig på bestående
fonde. Bestående fonde med en mindre kapi-
tal vil vanskeligt kunne opfylde et sådant
krav, idet fonde normalt ikke har mulighed
for at fa tilført kapital udefra.
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d. Udvalget finder, at hensynet til de perso-
ner, der sidder i bestyrelsen i dag, tilsiger, at
de pågældende undtages fra bestemmelsen i
§14.
En bestemmelse herom foreslås optaget som
stk. 3 i§ 43.

3. Udvalget foreslår på denne baggrund i
stk. 2, at bestående fonde med de anførte
begrænsninger skal opfylde lovens krav. Fri-
sten herfor foreslås fastsat til 2 år fra lovens
ikrafttræden. Udvalget har herved lagt vægt
på, at lovens gennemførelse vil bevirke, at der
på væsentlige punkter skabes et nyt rets-
grundlag for fonde, herunder navnlig for de
ikke-stadfæstede fonde. Det må derfor forven-
tes, at det for bestyrelsen i alle fonde vil være
nødvendigt at gennemgå fondens fundats og
stille forslag om de ændringer i fundatsen,
som er påkrævet for at bringe fundatsen i
overensstemmelse med loven. Der bør derfor
gives bestyrelserne rimelig tid til at foretage
denne gennemgang. På den anden side bør
der ikke gå for lang tid, inden de fornødne
tilpasninger er gennemført. På denne bag-
grund stiller udvalget forslag om en 2-års
frist.
Da man ikke på forhånd kan danne sig et
fuldstændigt overblik over lovens konsekven-
ser for alle bestående fonde, og udvalget
derfor ikke tør udelukke, at der kan være
fonde, hvor en anvendelse af loven ikke i alle
henseender vil være rimelig, foreslås det, at
justitsministeren bemyndiges til at undtage
fra kravet om fundatsens tilpasning til loven
for enkelte fonde eller for grupper af fonde.

4. Udvalget går ud fra, at en gennemførelse
af udvalgets lovudkast vil medføre, at der ikke
længere meddeles offentlig stadfæstelse på
fundatser. Efter udvalgets mening er det ikke
hensigtsmæssigt, at der fremover skal arbej-
des med flere regelsæt, bl.a. med den konse-
kvens, at der også for nye stadfæstede fonde
skulle gælde andre - eventuelt strengere -
krav.
Hvis fundatsen efter gældende regler er stad-

fæstet, gør der sig efter udvalgets opfattelse
særlige hensyn gældende.
Det er utvivlsomt, at fundatserne for de stad-
fæstede fonde, hvis de undtagelsesvis ikke er i
overensstemmelse med lovens præceptive reg-
ler, må ændres, ligesom det er tilfældet for de
ikke-stadfæstede fundatser. Det bemærkes i
denne forbindelse, at lovudkastet ikke har
betydning for fundatsbestemmelser, hvorefter
bestyrelsesmedlemmer skal udpeges af en
myndighed, organisation eller lignende uden
for fonden. Sådanne bestemmelser forekom-
mer ikke sjældent i praksis, og lovudkastet er
ikke til hinder for, at disse bestemmelser
opretholdes.
Som nævnt i bilag 1 og i bemærkningerne til
lovudkastet udøves der ved de stadfæstede
fonde et tilsyn, der typisk er mere vidtgående
end det tilsyn, der vil følge af den foreslåede
lovgivning. Eksempelvis stilles der krav om
godkendelse af valg af nye bestyrelsesmed-
lemmer, ligesom årsregnskabet undergives re-
vision og decision ved den tilsynsførende
myndighed.
Efter udvalgets opfattelse vil det ikke være
tilfredsstillende, hvis de strengere krav, der
indeholdes i fundatserne, uden videre skulle
afløses af lovens ordning. Dette er særligt
klart, hvor stadfæstelse er sket efter ønske fra
stifteren. I hvilket omfang der skal ske en
tilpasning af eksisterende fundatser, må bl.a.
afhænge af baggrunden for indsættelsen af de
pågældende fundatsbestemmelser. Som
nævnt vil bestemmelsen i stk. 2 nødvendig-
gøre, at bestyrelsen gennemgår fondens fun-
dats med henblik på en konstatering af, om
fundatsen er i overensstemmelse med lovens
præceptive regler. Spørgsmålet om, hvorvidt
der herudover skal ske en tilpasning af fun-
datsen, bør efter udvalgets mening afgøres i
samvirke mellem bestyrelsen og fondsmyn-
digheden. Som udgangspunkt bør det som
nævnt være fundatsens regler, der er afgøren-
de. Udvalget finder dog, at der i lyset af
lovens udformning bør ses med velvilje på
bestyrelsens ønsker om en tilpasning af fun-
datsbestemmelser til lovens regler.
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3. Udkast til lov om erhvervsdrivende fonde.
Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde.

§ 1. Loven finder anvendelse på fonde, lega-
ter, stiftelser og andre selvejende institutio-
ner, der efter stk. 2 anses for at være erhvervs-
drivende (erhvervsdrivende fonde).
Stk. 2. En fond anses efter denne lov for
erhvervsdrivende, hvis den
1) overdrager varer eller immaterielle rettig-

heder, erlægger tjenesteydelser eller lig-
nende, for hvilke den normalt modtager
vederlag, eller

2) udøver virksomhed med salg eller udlej-
ning af fast ejendom, eller

3) har den i aktieselskabslovens § 2, stk. 1
eller 2, anførte forbindelse med et aktie-
eller anpartsselskab eller med en anden
virksomhed af den i nr. 1 eller 2 nævnte
art.

Stk. 3. En fond anses dog ikke for erhvervs-
drivende, hvis den virksomhed, fonden ud-
øver eller har den i stk. 2, nr. 3, anførte
forbindelse med, er af begrænset omfang eller
kun omfatter en uvæsentlig del af fondens
samlede formue.
Stk. 4. Loven omfatter ikke:
1) fonde, der er oprettet ved lov eller i hen-

hold til lov, og som er undergivet særligt
tilsyn af staten,

2) Danmarks Nationalbank, sparekasser,
pensionskasser og godkendte realkreditin-
stitutter,

3) fonde, der som vilkår for at opnå godken-
delse i henhold til lov eller som vilkår for
at opnå drifts- eller anlægstilskud fra sta-
ten er undergivet offentligt tilsyn og øko-
nomisk kontrol af staten, medmindre
fondsmyndigheden bestemmer, at fonden
helt eller delvis skal være omfattet af lo-
ven,

4) fonde, med hvilke en kommune eller amts-
kommune har indgået aftale til opfyldelse
af kommunens eller amtskommunens for-
pligtelser i henhold til lov om social bi-
stand, medmindre fondsmyndigheden be-
stemmer, at fonden helt eller delvis skal
være omfattet af loven.

Stk. 5. Fondsmyndigheden kan med industri-
ministerens samtykke bestemme, at en fond,
som på anden måde end efter denne lov er
undergivet offentligt tilsyn og økonomisk kon-
trol, helt eller delvis skal være undtaget fra
loven.
Stk. 6. I aktieselskabs-registeret oprettes en
fortegnelse over de fonde, som i medfør af
stk. 4 og 5 ikke er omfattet af loven. Industri-
ministeren kan fastsætte nærmere regler her-
om.

§ 2. En fond, som omfattes af § 1, stk. 2, nr. 3,
anses som moderfond, og den eller de aktie-
eller anpartsselskaber eller andre virksomhe-
der, med hvilke fonden har den dér anførte
forbindelse, anses som dattervirksomheder.
Stk. 2. En moderfond og dens dattervirksom-
heder udgør i forening en koncern.

§ 3. Overregistrator afgør i tvivlstilfælde, om
en fond er omfattet af denne lov.

Kapitel 2. Navn.

§ 4. § 2, stk. 1 og 2, i lov om fonde finder
anvendelse. En erhvervsdrivende fonds navn,
hjemsted (hovedkontor) samt det registre-
ringsnummer, hvorunder den er indført i
aktieselskabs-registeret, skal anføres på fon-
dens breve og andre forretningspapirer.
Stk. 2. Udøver fonden tillige virksomhed
under anvendelse af binavne, skal disse angi-
ves i fundatsen i forbindelse med fondens
navn. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på
fondes binavne. Ved benyttelse af binavnet
skal fondens hovednavn tilføjes binavnet i
parentes.

Kapitel 3. Registrering af stiftelsen.
Fundats. Formål.

§ 5. En erhvervsdrivende fond skal registreres
i fondsregisteret og i aktieselskabs-registeret.
Anmeldelse indsendes til aktieselskabs-regi-
steret. Optagelse i aktieselskabs-registeret
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kan ikke finde sted, før fonden er optaget i
fondsregisteret.

§ 6. §§ 4-7 og § 34 i lov om fonde finder
anvendelse. Dog skal fundatsen i stedet for
at angive egenkapitalens størrelse ved opret-
telsen indeholde bestemmelse om grundkapi-
talens størrelse, og hvorledes den er indbetalt
(kontant eller i andre værdier).

Kapitel 4. Kapital.

§ 7. En erhvervsdrivende fond skal have en
grundkapital på mindst 300.000 kr. Fonden
kan ikke registreres, før den i fundatsen fast-
satte grundkapital er fuldt indbetalt.
Stk. 2. Skal indbetaling af en fonds grund-
kapital helt eller delvis ske i andre værdier
end i kontanter (apportindskud), eller skal en
fond overtage sådanne værdier i forbindelse
med oprettelsen, skal der redegøres for de
omstændigheder, der er af betydning for be-
dømmelsen af indskuddet eller overtagelsen.
Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af
de enkelte indskudte eller overtagne aktiver
og skal angive navn og bopæl på de personer,
der er omfattet af aftale om indskud eller
overtagelse. I forbindelse hermed skal der
afgives erklæring af en statsautoriseret eller
registreret revisor om den værdi, hvortil de
indskudte eller overtagne aktiver kan optages
i balancen, herunder oplysning om den an-
vendte fremgangsmåde ved vurderingen.
Stk. 3. Apportindskud skal kunne gøres til
genstand for økonomisk vurdering og kan
ikke foretages ved påtagelse af forpligtelse til
at udføre arbejde eller erlægge tjenesteydelse.
Stk. 4. For aktier og obligationer, der er opta-
get til notering på Københavns Fondsbørs,
kan den senest noterede køberkurs lægges til
grund. For andre aktier, for obligationer, for
anparter i anpartsselskaber samt for kapital-
andele i dattervirksomheder kan skattekursen
lægges til grund.
Stk. 5. Såfremt erklæring ikke er afgivet inden
for de sidste fire måneder før anmeldelse i
henhold til § 35, stk. 2, skal der afgives en
supplerende erklæring fra den revisor, der
har afgivet erklæringen, om apportindskud-
dets værdi i mellemtiden er ændret væsent-
ligt.

§ 8. En erhvervsdrivende fonds grundkapital
kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning:

1 ) ved overførelse af reserver eller overskud
ifølge fondens senest reviderede årsregn-
skab, eller

2) ved arv, gave eller lignende bidrag, som
fonden har modtaget til forhøjelse af
grundkapitalen.

Stk. 2. Bestyrelsen foretager de ændringer af
fundatsen, der er en nødvendig følge af en
forhøjelse i henhold til stk. 1.
Stk. 3. Ved kapitalforhøjelse, der sker på
grundlag af arv, gave eller lignende bidrag i
andre værdier end kontanter, gælder reglerne
i § 7, stk. 2-5, idet erklæring efter stk. 2, sidste
pkt., dog afgives af fondens revisor.
Stk. 4. Ved kapitalforhøjelse, der sker i form af
overførelse af reserver eller overskud, skal
fondens revisor afgive erklæring om, at fon-
dens økonomiske stilling ikke er forringet på
en sådan måde, at de reserver eller overskud,
der overføres, ikke længere er til stede.
Stk. 5. Kapitalforhøjelse efter stk. 1 skal an-
meldes inden en måned efter beslutning om
overførelse fra reserver eller overskud, hen-
holdsvis efter indbetaling af forhøjelsesbelø-
bet.

§ 9. Nedsættelse af grundkapitalen kræver
fondsmyndighedens samtykke. Industrimini-
steren kan fastsætte regler om meddelelse af
samtykke, herunder om underretning af kre-
ditorer, og om indgivelse af anmeldelse.
Stk. 2. Fundatsen kan bestemme, at grund-
kapitalen gennem et nærmere fastsat tidsrum
skal nedsættes med bestemte beløb eller be-
stemte andele med henblik på uddeling til
formålet. De nødvendige fundatsændringer
som følge af en nedsættelse besluttes af besty-
relsen og skal anmeldes til aktieselskabs-regi-
steret inden en måned efter beslutningen.
Uddeling i henhold til 1. pkt. og nedsættelse
af grundkapitalen kan kun ske, såfremt fon-
dens revisor erklærer, at fonden efter uddelin-
gen vil have utvivlsomt tilstrækkelige midler
til at dække sine kreditorer.
Stk. 3. Grundkapitalen kan ikke nedsættes til
et beløb under det i § 7, stk. 1, 1. pkt., fast-
satte mindstebeløb.

Kapitel 5. Ledelse.

§ 10. En erhvervsdrivende fond ledes af en
bestyrelse, der ud over de bestyrelsesmed-
lemmer, der vælges efter § 11, stk. 1, 1. pkt.,
består af mindst 3 medlemmer.
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Stk. 2. § 10, stk. 2, §§ 11-18 og § 27 i lov om
fonde finder anvendelse.
Stk. 3. Flertallet af bestyrelsens medlemmer
må ikke være ansat som direktører i fonden.
En direktør må ikke uden fondsmyndighe-
dens samtykke vælges til formand.

§ 11. De i aktieselskabsloven og i henhold til
denne fastsatte regler om arbejdstageres valg
af bestyrelsesmedlemmer finder tilsvarende
anvendelse på en erhvervsdrivende fond og
dens dattervirksomheder. De bestyrelsesmed-
lemmer, der vælges af arbejdstagerne, delta-
ger kun i behandlingen af spørgsmål, som
ikke vedrører erhvervsvirksomheden, såfremt
dette er bestemt i fundatsen. I det omfang,
nye bestyrelsesmedlemmer skal udpeges af
bestyrelsen, deltager de bestyrelsesmedlem-
mer, der er valgt af arbejdstagerne, ikke i
udpegelsen, medmindre andet er bestemt i
fundatsen.
Stk. 2. Hvor de af arbejdstagerne valgte besty-
relsesmedlemmer efter stk. 1, 2. eller 3. pkt.,
ikke deltager i behandlingen, medregnes de
pågældende bestyrelsesmedlemmer ikke, når
det til en beslutning kræves, at et bestemt
antal af medlemmerne eller en bestemt del af
bestyrelsen er til stede.

§ 12. I en moderfond skal de enkelte medlem-
mer af fondens bestyrelse og direktion ved
deres indtræden i bestyrelsen eller direktio-
nen give bestyrelsen meddelelse om deres
kapitalandele i dattervirksomheder samt
meddelelse om senere erhvervelse og afhæn-
delse af sådanne andele. Disse meddelelser
skal indføres i en særlig protokol. Fondens
bestyrelse kan vælge at føre en fælles protokol
for samtlige virksomheder i koncernen.
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer og direktører i
en moderfond må ikke udføre eller deltage i
spekulationsforretninger vedrørende kapital-
andele i dattervirksomheder.

§ 13. Bestyrelsen i en moderfond skal under-
rette en dattervirksomhed, så snart et kon-
cernforhold er etableret. En dattervirksom-
hed skal give moderfonden de oplysninger,
som er nødvendige for vurderingen af koncer-
nens stilling og resultatet af koncernens virk-
somhed.
Stk. 2. En moderfond skal løbende underrette
dattervirksomheder om forhold, der har in-
teresse for koncernens erhvervsvirksomhed

som helhed. En dattervirksomhed skal end-
videre underrettes om påtænkte beslutninger
af væsentlig betydning for dattervirksom-
heden.

§ 14. Bestyrelsen forestår ledelsen og organi-
sationen af en erhvervsdrivende fonds virk-
somhed. Findes der en direktion, forestås
ledelsen af bestyrelsen og direktionen.
Stk. 2. Direktionen varetager den daglige
ledelse af fonden og skal derved følge de
retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen
har givet.
Stk. 3. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen
og formueforvaltningen kontrolleres på en
efter fondens forhold tilfredsstillende måde.
Er der ansat en direktion, skal denne sørge
for, at fondens bogføring sker under iagtta-
gelse af lovgivningens regler herom, og at
formueforvaltningen foregår på betryggende
måde.
Stk. 4. Prokura kan kun meddeles af besty-
relsen.

§ 15. Et medlem af bestyrelsen, en direktør,
fondsmyndigheden eller overregistrator kan
forlange, at bestyrelsen indkaldes.

§ 16. En erhvervsdrivende fond forpligtes ved
retshandler, der på fondens vegne indgås af
den samlede bestyrelse eller af et medlem af
bestyrelsen eller af en direktør.
Stk. 2. Den tegningsret, som efter stk. 1 til-
kommer det enkelte medlem af bestyrelsen og
af direktionen, kan i fundatsen begrænses
således, at tegningsretten kun kan udøves af
flere medlemmer i forening eller af et eller
flere bestemte medlemmer hver for sig eller i
forening. Anden begrænsning i tegningsretten
kan ikke registreres.

Kapitel 6. Årsregnskab og revision.

Årsregnskab m.v.

§ 17. For hvert regnskabsår udarbejdes et
årsregnskab bestående af balance (status),
resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes
endvidere årsberetning og i moderfonde et
koncernregnskab. Disse dele udgør en helhed.
Stk. 2. Bestemmelserne i § 1, stk. 2, § 2, stk. 2,
§§ 3-9, kapitlerne 2-8 samt § 63 i lov om visse
selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v.
(årsregnskabsloven) finder tilsvarende anven-
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delse på erhvervsdrivende fonde med de fra-
vigelser og tilpasninger, der følger af fondes
særlige forhold.
Stk. 3. Udøver en fond aktiviteter, der efter
deres karakter eller formål adskiller sig væ-
sentligt fra fondens erhvervsmæssige virksom-
hed,
1 ) skal indtægter og udgifter samt aktiver og

passiver vedrørende sådanne aktiviteter, i
det omfang det er nødvendigt for at opfyl-
de årsregnskabslovens § 4, stk. 2, optages
særskilt i årsregnskabet under særlige ho-
vedposter med passende benævnelser og
med forklaring i noterne af posternes sær-
lige karakter,

2) kan finansielle anlægsaktiver vedrørende
sådanne aktiviteter værdiansættes ander-
ledes end foreskrevet i årsregnskabslovens
§§ 26 - 29. Disse posters særlige karakter
skal forklares i noterne. Fravigelsen skal
behørigt begrundes i noterne, der tillige
skal angive fravigelsernes indvirkning på
fondens aktiver og passiver, økonomiske
stilling og resultat.

Stk. 4. Moderfonde, der ikke omfattes af § 1,
stk. 2, nr. 1 og 2, og som ej heller, bortset fra
konvertible gældsbreve, yder lån til eller stil-
ler sikkerhed for dattervirksomheder, kan,
når forholdene taler derfor, udarbejde kon-
cernregnskabet som et sammendrag af datter-
virksomhedernes regnskaber. I så fald skal
der i årsberetningen gives oplysning om an-
vendelse af denne fremgangsmåde med angi-
velse af moderfondens og dattervirksomhe-
dernes samlede årsresultat og af deres sam-
lede egenkapital eller samlede tab, opgjort
efter reglerne i kapitel 8 i årsregnskabsloven.
De nævnte angivelser kan udelades, hvis
kapitalinteresserne værdiansættes i moder-
fondens årsregnskab i medfør af nævnte lovs
§ 40.
Stk. 5. Er en fond ved en fundatsbestemmelse
tilknyttet en erhvervsdrivende virksomhed
eller en anden fond, skal der redegøres herfor
i fondens årsregnskab eller i årsberetningen.
Stk. 6. Industriministeren kan foreskrive sær-
lige skemaer, som fonde skal benytte ved
opstilling af årsregnskabet. Industriministe-
ren kan endvidere fastsætte regler om, hvor-
ledes de af stk. 3 omfattede undtagelser skal
specificeres og indgå i årsregnskabet.

Revision.

§ 18. En erhvervsdrivende fonds årsregnskab
og koncernregnskab skal undergives revision
af en eller flere revisorer udpeget af bestyrel-
sen eller i henhold til fundatsen.
Stk. 2. Er der ingen revisor i fonden, udpeger
fondsmyndigheden en revisor.
Stk. 3. Revisor skal være myndig. Revisor skal
have bopæl her i landet, medmindre fonds-
myndigheden undtager fra dette krav, eller
kravet strider mod internationale forpligtel-
ser, eller mod bestemmelser fastsat af indu-
striministeren.
Stk. 4. Mindst en af revisorerne skal være
statsautoriseret eller registreret revisor.
Stk. 5. Vælges et revisionsselskab til revisor,
skal den, hvem revisionen overdrages, opfylde
de i §§ 18 og 19 foreskrevne betingelser.
Stk. 6. Vælges flere revisorer, kan en valgt
revisors personale eller medinteressenter ikke
vælges som medrevisor. Vælges et revisions-
selskab til'revisor, kan ingen i revisionssel-
skabet ansat person vælges som medrevisor.
Stk. 7. Bestemmelserne om revisorer i dette
kapitel finder tilsvarende anvendelse på revi-
sorsuppleanter.

§ 19. Til revisor må ikke udpeges eller vælges:
1) medlemmer af fondens eller dens datter-

virksomheders direktion, bestyrelse eller
repræsentantskab,

2) personer, som står i afhængighedsforhold
til fonden, til en dattervirksomhed, til
medlemmer af fondens bestyrelse eller di-
rektion eller til funktionærer, som har til
opgave at sørge for eller kontrollere bog-
føringen eller forvaltningen af midlerne,

3) personer, der er knyttet til fondens eller til
en dattervirksomheds bestyrelse, direktion
eller de i nr. 2 nævnte funktionærer ved
ægteskab, fast samlivsfbrhold eller slægts-
eller svogerskab i ret op- eller nedstigende
linie eller i sidelinien så nært som søsken-
de.

§ 20. En revisor kan afsættes af den, der har
valgt ham, eller af fondsmyndigheden.

§ 21. Bestyrelse og direktion skal give revisor
adgang til at foretage de undersøgelser, denne
finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor
får de oplysninger og den bistand, der er
nødvendig for udførelse af hvervet. En datter-

84



virksomheds bestyrelse og direktion har til-
svarende forpligtelse over for fondens revisor.

§ 22. Revisor skal revidere årsregnskabet i
overensstemmelse med god revisionsskik og
herunder foretage en kritisk gennemgang af
fondens regnskabsmateriale og dens forhold i
øvrigt. Revisor skal herunder efterkomme de
krav vedrørende revisionen, som måtte blive
stillet af overregistrator eller fondsmyndig-
heden.
Stk. 2. Revisor skal tillige revidere koncern-
regnskabet og koncernvirksomhedernes ind-
byrdes regnskabsmæssige forhold.

§ 23. Revisor skal gøre anmærkning i revi-
sionspåtegningen og give nødvendige supple-
rende oplysninger, hvis årsregnskabet, års-
beretningen eller koncernregnskabet ikke in-
deholder de oplysninger om fondens, hen-
holdsvis koncernens, aktiver og passiver, øko-
nomiske stilling og resultat eller andre oplys-
ninger, som skal gives, eller hvis årsberetnin-
gen er i strid med årsregnskabet eller kon-
cernregnskabet.
Stk. 2. Har revisor ved sin revision fundet, at
der foreligger forhold, som kan medføre an-
svar for bestyrelsesmedlemmer eller direktø-
rer, eller savner revisor fornødne oplysninger
om en dattervirksomheds forhold, skal dette
oplyses i revisionspåtegningen.
Stk. 3. Revisor kan i øvrigt i påtegningen
meddele oplysninger, som revisor anser det
for rigtigt at lade komme til overregistrators
eller fondsmyndighedens kundskab.

§ 24. Revisor skal til brug for bestyrelsen føre
en revisionsprotokol, hvori revisor skal anfø-
re, hvilke revisionsarbejder der er udført,
samt eventuelle mangler vedrørende fondens
bogholderi og regnskabsforhold. Protokollen
forelægges ved alle bestyrelsesmøder, og en-
hver protokoltilførsel underskrives af samtlige
bestyrelsesmedlemmer.

§ 25. Overregistrator og fondsmyndigheden
kan pålægge revisor at give oplysninger om
fondens forhold.

§ 26. En revisor, der fratræder sit hverv, er
berettiget til at meddele den revisor, der
træder i stedet, grunden til sin fratræden.

Kapitel 7. Uddeling og overskudsanvendelse.

§ 27. Det påhviler bestyrelsen at foretage
uddeling i overensstemmelse med § 28 til de
formål, der er fastsat i fundatsen. Bestyrelsen
kan foretage rimelige henlæggelser til konsoli-
dering af fonden.

§ 28. Uddeling kan kun ske af følgende mid-
ler:
1) årsresultatet, overført overskud fra tidli-

gere år og andre reserver, der ikke er
bundne ifølge fondens fundats, efter fra-
drag af udækket underskud og pligtige
henlæggelser,

2) kapitalnedsættelsesbeløb efter § 9.

§ 29. § 26 i lov om fonde finder tilsvarende
anvendelse. Overregistrator kan efter udtalel-
se fra fondsmyndigheden pålægge bestyrelsen
at foretage henlæggelser.

Kapitel 8. Erstatning.

§ 30. Bestyrelsesmedlemmer, direktører, revi-
sorer og granskningsmænd er erstatningsan-
svarlige for skade tilføjet fonden efter reglerne
i §§ 28-30 i lov om fonde.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte personer er tillige
erstatningsansvarlige for skade, de under ud-
førelsen af deres hverv forsætligt eller uagt-
somt har tilføjet kreditorer eller trediemand.
§ 28, stk. 3, og § 30 i lov om fonde finder
anvendelse.

Kapitel 9. Ændring af fundatsen m.v.

§ 31. § 31 og § 32, stk. 1 og 3, i lov om fonde
finder anvendelse.

§ 32. Industriministeren kan fastsætte regler
om opløsning af erhvervsdrivende fonde.
Stk. 2. Industriministeren kan fastsætte reg-
ler, hvorefter aktieselskabslovens kapitel 15
med de fornødne tilpasninger finder anven-
delse på
1) fusion af erhvervsdrivende fonde,
2) fusion, hvorved en moderfond overtager

en dattervirksomhed, der er et aktie- eller
anpartsselskab.

S 33. Bliver en fond omfattet af denne lov,
skal den inden fire måneder anmeldes som
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erhvervsdrivende fond til aktieselskabs-regi-
steret. Som bilag til anmeldelsen skal ved-
lægges en redegørelse fra bestyrelsen om virk-
somheden. Reglerne i § 6, 2. pkt., samt § 7
skal iagttages ved registreringen.

§ 34. Hvis en fond ophører med at drive
erhvervsvirksomhed, skal bestyrelsen anmel-
de dette til aktieselskabs-registeret. Som bilag
til anmeldelsen skal vedlægges en redegørelse
for virksomhedens ophør. Fonden slettes af
aktieselskabs-registeret med virkning fra det
kommende regnskabsårs begyndelse, og over-
registrator underretter fondsmyndigheden og
fondsregisteret herom.

Kapitel 10. Anmeldelse og registrering.
Fondsmyndighedens og overregistrators
opgaver. Granskning.

Anmeldelse.

§ 35. I aktieselskabs-registeret føres et regi-
ster over fonde, der er omfattet af denne lov.
Stk. 2. Anmeldelse til aktieselskabs-registeret i
henhold til § 5 skal ske senest tre måneder
efter, at fundatsen er underskrevet. Er en fond
stiftet ved testamente, skal den anmeldes
umiddelbart efter boets slutning.
Stk. 3. Ændring i en fonds fundats eller
ændring i et forhold, hvorom anmeldelse er
sket, skal anmeldes inden en måned til aktie-
selskabs-registeret.
Stk. 4. Senest seks måneder efter regnskabs-
årets udgang skal til aktieselskabs-registe-
ret indsendes bekræftet kopi af det revidere-
de årsregnskab, herunder koncernregnskab,
samt af årsberetningen.
Stk. 5. Overregistrator sender genpart af an-
meldelser, årsregnskaber m.v. til fondsmyn-
digheden og fondsregisteret og giver medde-
lelse om registreringer til fondsmyndigheden.

§ 36. Ved stiftelse, forhøjelse eller nedsættelse
af grundkapitalen skal anmeldelsen vedlæg-
ges oplysning om de dermed forbundne om-
kostninger.

Registrering.

§ 37. Registrering skal nægtes, såfremt det
anmeldte ikke er i overensstemmelse med
denne lov, med bestemmelser, som er fastsat i

medfør af § 9, stk. 1, § 32 og § 41, stk. 1, eller
med fundatsen.
Stk. 2. Kan en anmeldelse ikke registreres på
grund af en fejl eller mangel, kan overregi-
strator fastsætte en frist til berigtigelse. Sker
berigtigelse ikke inden den fastsatte frist,
nægtes registrering.
Stk. 3. Anmelderen skal have skriftlig medde-
lelse om nægtelse af registrering og grunden
hertil.

§ 38. Registreringer efter denne lov eller efter
regler udstedt i henhold til loven skal straks
bekendtgøres i Statstidende. Indholdet af be-
kendtgørelser i Statstidende anses for at være
kommet til trediemands kundskab.

Fondsmyndighedens og overregistrators
opgaver.

§ 39. Fondsmyndigheden og overregistrator
påser overholdelsen af denne lov.
Stk. 2. Fondsmyndigheden og overregistrator
kan forlange de oplysninger, der er nødven-
dige til varetagelse af deres opgaver. I øvrigt
finder §§ 35 og 37 i lov om fonde anvendelse.
Stk. 3. Overregistrator kan meddele forlæn-
gelse af de frister, der er fastsat i denne lov.

Granskning.

§ 40. Overregistrator kan bestemme, at der
skal foretages granskning af nærmere angivne
forhold vedrørende en erhvervsdrivende fond,
dens forvaltning eller regnskaber. Overregi-
strator udpeger en eller flere gransknings-
mænd. Udgifterne til granskning udredes
foreløbig af overregistrator, men afholdes af
fonden.
Stk. 2. Reglen i § 21 finder anvendelse.
Stk. 3. Granskningsmændene skal afgive en
skriftlig beretning til overregistrator. Overre-
gistrator fastsætter deres vederlag.
Stk. 4. Overregistrator sender genpart af be-
retningen til fondsmyndigheden, industrimi-
nisteren og justitsministeren.

Særlige bestemmelser.

§ 41. Industriministeren fastsætter regler
om anmeldelse, indsendelse af årsregnskaber
m.v., registrering og om udgivelse af en for-
tegnelse over registrerede fonde.
Stk. 2. For anmeldelse, udskrifter m.v. og
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bekendtgørelse betales en afgift efter regler
fastsat af industriministeren.

§ 42. Dokumenter, der beror i aktieselskabs-
registeret, er offentligt tilgængelige. Oplys-
ninger, der meddeles overregistrator efter §
25 og § 39, stk. 2, samt beretninger efter § 40,
er dog kun offentligt tilgængelige i det om-
fang, overregistrator bestemmer det.
Stk. 2. Industriministeren kan fastsætte be-
stemmelser om, at oplysninger, der beror i
aktieselskabs-registeret, og som ikke angår
fondens erhvervsvirksomhed, ikke er offent-
ligt tilgængelige.

§ 43. Krænker en registrering nogens ret,
hører spørgsmålet om registreringens udslet-
telse under domstolene. Sag herom skal an-
lægges mod fonden senest seks måneder efter
registreringens bekendtgørelse i Statstidende.
Retten tilsender overregistrator udskrift af
dommen. Om sagens udfald skal der uden
betaling optages bemærkning i registeret og
ske bekendtgørelse i Statstidende.
Stk. 2. Andre afgørelser, der træffes af over-
registrator, kan inden en måned indbringes
for industriministeren. Sag til omgørelse af
overregistrators eller industriministerens af-
gørelse skal anlægges inden seks måneder.

Kapitel 11. Straffebestemmelser m.v.

§ 44. Er strengere straf ikke forskyldt efter
borgerlig straffelov, straffes overtrædelse af
lovens forskrifter om indsendelse af anmeldel-
ser og årsregnskaber m.v. til aktieselskabs-
registeret med bøde. På samme måde straffes
bestyrelsesmedlemmer, direktører, revisorer
og granskningsmænd eller suppleanter for
disse, dersom de ubeføjet røber, hvad de
under udøvelsen af deres hverv har faet kund-
skab om.
Stk. 2. Med bøde straffes forsætlig eller groft
uagtsom overtrædelse af
1) § 12, § 14, stk. 3, og§ 47, stk. 1,
2) de i § 1 7, stk. 2, nævnte bestemmelser i lov

om visse selskabers aflæggelse af årsregn-
skab m.v., i det omfang en sådan overtræ-
delse kan straffes efter nævnte lovs § 65.

Stk. 3. Med bøde straffes grov eller gentagen
overtrædelse af §§ 16 og 27 i lov om fonde, i
det omfang en sådan overtrædelse kan straffes
efter nævnte lov.
Stk. 4. I forskrifter, der udfærdiges i henhold

til loven, kan der fastsættes straf af bøde for
grov eller gentagen overtrædelse af bestem-
melser i forskrifterne.

§ 45. Undlader en fonds bestyrelse, direktion
eller revisor i rette tid at efterkomme de
pligter, der påhviler dem i forhold til aktie-
selskabs-registeret eller fondsmyndigheden,
eller som påhviler dem ifølge regler, der ud-
stedes i medfør af loven, kan overregistrator
eller fondsmyndigheden som tvangsmiddel
pålægge de pågældende daglige eller ugent-
lige bøder.

Kapitel 12. Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 46. Loven træder i kraft den
Stk. 2. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 17,
stk. 2, for fonde, der var oprettet inden den
29. januar 1981, og som har til hovedformål
at udøve rederivirksomhed eller har den i § 1,
stk. 2, nr. 3, nævnte forbindelse med et aktie-
eller anpartsselskab eller anden virksomhed,
der har sådant hovedformål, bestemmes af
industriministeren. Disse fonde skal i stedet
udarbejde årsregnskab og eventuelt koncern-
regnskab efter reglerne i aktieselskabslovens
kapitel 12, bortset fra § 108, med de fravigel-
ser og tilpasninger, der følger af fondes sær-
lige forhold. Bestemmelserne i § 17, stk. 3 og
4, anvendes med de fornødne tilpasninger.
Stk. 3. (Færøerne og Grønland).

§ 47. Inden ét år efter lovens ikrafttræden
skal bestående fonde anmeldes til aktiesel-
skabs-registeret.
Stk. 2. Inden to år efter lovens ikrafttræden
skal bestående fonde opfylde bestemmelserne
i denne lov, medmindre industriministeren
efter forhandling med justitsministeren helt
eller delvis undtager fra dette krav. Dette
gælder dog ikke § 2, stk. 1 og 2, og § 7 i lov
om fonde. Den, der ved lovens ikrafttræden er
medlem af bestyrelsen, kan uanset bestem-
melsen i § 10, stk. 2, jfr. lov om fonde § 14,
bevare dette hverv.
Stk. 3. Inden tre år efter lovens ikrafttræden
skal bestående fonde tilvejebringe en grund-
kapital på mindst 300.000 kr. Dette gælder
dog ikke, hvis overregistrator på grundlag af
en erklæring derom fra bestyrelsen finder, at
det under hensyn til fondens forhold må anses
for udelukket at tilvejebringe en grundkapital
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af den nævnte størrelse. Bestyrelsens erklæ- vendelse på erhvervsdrivende fonde, der har
ring skal være ledsaget af en udtalelse fra hjemsted her i landet.
revisor. Stk. 2. Bliver en fond, der er optaget i han-
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3, 1. pkt., gælder delsregisteret eller i foreningsregisteret, opta-
ikke for fonde, der omfattes af § 9, stk. 2. get i aktieselskabs-registeret, og dette be-

kendtgøres i Statstidende, slettes fonden af
§ 48. Bestemmelserne i lov nr. 23 af 1. marts handelsregisteret eller foreningsregisteret.
1889 om handelsregistre, firma og prokura Dokumenter vedrørende en sådan fond over-
om anmeldelse til handelsregistrene af sel- føres til aktieselskabs-registeret,
skaber med begrænset ansvar finder ikke an-
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4. Bemærkninger til lovudkastet.

Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde.

Til § 1.

Tilstk. 1.
Bestemmelsen fastlægger lovens anvendelses-
område.
I stk. 1 foreslår udvalget, at loven skal omfat-
te fonde, legater, stiftelser og andre selvejende
institutioner, der efter stk. 2 anses for at være
erhvervsdrivende. Disse selvejende institutio-
ner betegner loven som »erhvervsdrivende
fonde«.
Som det fremgår af bemærkningerne til § 1 i
udkastet til lov om fonde, foreslår udvalget
ikke en definition af begrebet fond, men hen-
holder sig til den udformning af fondsbegre-
bet, der er sket gennem sædvane og praksis.
En fond har herefter navnlig følgende karak-
teristika:
1) En formue, der er uigenkaldeligt udskilt

fra stifterens formue.
Dette betyder, at fonde, der har til hensigt
at etablere en selvbåndlæggelse, ikke gyl-
digt kan stiftes.

2) Et eller flere bestemte formål.
3) Rådighedsbeføjelserne tilkommer en selv-

stændig ledelse.
4) Fonden kan som sådan erhverve rettig-

heder og indgå forpligtelser, d.v.s. at den
er et selvstændigt retssubjekt.

5) Ingen fysisk eller juridisk person uden for
fonden har ejendomsretten til fondens for-
mue, d.v.s. at ejendomsretten til fondens
formue tilkommer fonden som sådan. Ak-
tiverne falder ikke i arv, og kan ikke ved
opløsning af fonden udbetales til en ejer-
kreds, men skal normalt udbetales eller
overføres til fondens formål eller til en
anden fond med samme eller lignende
formål.

Som bilag 7 er optaget en redegørelse for
afgrænsningen mellem fonde og andre juridi-
ske personer.

Efter gældende ret er der fri adgang til at
oprette erhvervsdrivende fonde med et hvilket
som helst formål, medmindre lovgivningen
har gjort undtagelse herfra. Næringslovens
§ 5, stk. 3, fastslår selvejende institutioners
(fondes) adgang til at udøve næringsvirksom-
hed, når de i loven angivne almindelige betin-
gelser er opfyldt. Mange love forudsætter, at
en vis virksomhed kan udøves af fonde. Såle-
des kan eksempelvis realkreditinstitutter, re-
derivirksomheder, pensionskasser, revisions-
virksomheder og boligselskaber organiseres
som fonde. Frygten for en forflygtigelse af det
professionelle ansvar har dog ført til regler
om, at en række liberale erhverv ikke må
drives på anden måde end som personligt
firma eller i interessentskabsform.
I betænkningens kapitel III har udvalget
redegjort for de bevæggrunde, der kan føre til
at vælge fondsformen som juridisk ramme for
direkte eller indirekte udøvelse af erhvervs-
virksomhed.
Lovudkastet gør ikke indgreb i fondes adgang
til selv eller gennem dattervirksomheder at
udøve erhvervsvirksomhed. Om der skal gæl-
de indskrænkninger heri, bør efter udvalgets
opfattelse bestemmes i de love, der gælder for
det pågældende erhverv.
På de fleste områder indeholder lovudkastet
den materielle regulering af de erhvervsdri-
vende fondes retsstilling. I det omfang, hvori
bestemmelserne i udkastet til lov om fonde
skal finde anvendelse på erhvervsdrivende
fonde, og hvor en sproglig tilpasning ikke har
været fornøden, har udvalget dog fundet det
hensigtsmæssigt at nøjes med en henvisning
til udkastet til lov om fonde.
Lovudkastets regler er generelle i den for-
stand, at udkastet tilsigter at gælde for alle
fonde, der er erhvervsdrivende efter lovens
definition. Der tilsigtes dog ingen forandring
af de for visse fonde eller grupper af fonde ved
lov eller i henhold til lov givne særlige regler.
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Tilstk.2og3.
Stk. 2 fastlægger, hvornår en fond efter denne
lov skal anses for erhvervsdrivende.
Udvalget har i kapitel III og i bilag 5 givet en
redegørelse for forståelsen af begrebet er-
hvervsdrivende i gældende lovgivning og
praksis, hvortil henvises. Det fremgår af
undersøgelsen, at udtrykket »erhvervsdriven-
de« i den gældende lovgivning dækker over
ikke ubetydelige variationer, og at det således
ikke på grundlag af gældende ret er muligt at
formulere et kort og entydigt, generelt anven-
deligt begreb, der er egnet til anvendelse i et
forslag til lov om erhvervsdrivende fonde.
Som følge heraf fastlægger lovudkastet, hvad
der i denne lov skal forstås ved en erhvervs-
drivende fond. Formålet er at udsondre de
fonde, hvis særlige tilknytning til erhvervs-
virksomhed er af en sådan karakter, at de
efter udvalgets opfattelse bør omfattes af de
regler, som lovudkastet indeholder. Stk. 2 til-
sigter endvidere at afgrænse lovudkastets an-
vendelsesområde over for udvalgets lovudkast
om fonde.
Fonde kan være knyttet til erhvervsvirksom-
hed enten således, at de selv udøver virksom-
heden, eller således at de, gennem besiddelse
af aktier eller andre kapitalandele i en er-
hvervsvirksomhed, har en bestemmende ind-
flydelse over denne (holdingfonde). Bestem-
melsen i stk. 2 afspejler dette.
Reglerne i stk. 2, nr. 1 og 2, omhandler de
tilfælde, hvor fonden selv driver erhvervs-
virksomhed. Stk. 2, nr. 1, nævner de tilfælde,
hvor en fond overdrager varer eller immateri-
elle rettigheder (f.eks. patenter, varemærker
eller know-how) eller erlægger tjenesteydelser
eller lignende (f.eks. leasing). Som betingelse
for at betegne fonden som erhvervsdrivende,
foreskrives det, at den normalt modtager ve-
derlag som modydelse. Det er ikke afgørende,
om virksomheden er overskudsgivende, eller
om der faktisk ikke betales vederlag i den
konkrete situation.
Afgørende for, om en fond herefter kan karak-
teriseres som erhvervsdrivende i lovens for-
stand, er således ikke alene fundatsens for-
målsangivelse, men den virksomhed, der fak-
tisk drives eller udøves indflydelse på. Selv
om fundatsen angiver formålet som almenvel-
gørende, kan fonden have en sådan tilknyt-
ning til en erhvervsvirksomhed, at den be-
tragtes som erhvervsdrivende i lovens for-
stand. Skal fonden ifølge formålet alene vare-

tage et alment ikke-erhvervsmæssigt formål,
betragtes fonden således som erhvervsdriven-
de, dersom formålet skal fremmes gennem
overskuddet af f.eks. en fabrikationsvirksom-
hed, som fonden ejer.
Udkastet adskiller sig på dette punkt fra
aktieselskabslovens § 1, stk. 5, hvorefter loven
ikke omfatter selskaber, hvis vedtægter be-
stemmer, at udbyttet anvendes til almennyt-
tige formål.
Virksomhed bestående i salg eller udlejning
af fast ejendom er i stk. 2, nr. 2, nævnt udtryk-
keligt, da fast ejendom efter sædvanlig sprog-
brug ikke omfattes af udtrykkene varer eller
tjenesteydelser. Udlejning af fast ejendom
mod vederlag indebærer, at fonden betragtes
som erhvervsdrivende, dersom udlejningen
tilsigter at opnå et afkast til uddeling til
fondens formål. Hvis formålet er helt eller
delvis at uddele friboliger uden eller mod en
lav betaling - således som det f.eks. er til-
fældet med en række klostre og stiftelser -
finder udvalget derimod ikke, at fonden kan
karakteriseres som erhvervsdrivende. Selv om
sådanne stiftelser — ofte på grund af den
økonomiske udvikling - har været nødsaget til
at tage et mindre vederlag for den bolig, der
stilles til rådighed, medfører dette ikke, at
stiftelsen kan siges erhvervsmæssigt at udleje
fast ejendom. Der lægges her vægt på, at
formålet ikke er at opnå et afkast til uddeling,
men at opretholde og uddele friboliger.
Bestemmelsen i stk. 2, nr. 3, omhandler de
tilfælde, hvor fonden ikke selv driver nogen
erhvervsvirksomhed, men har en sådan særlig
tilknytning til en erhvervsvirksomhed, at den
efter udvalgets opfattelse bør omfattes af lov-
udkastet.
På samme måde som aktie- og anpartsselska-
ber kan fonde have bestemmende indflydelse
over aktie- eller anpartsselskaber gennem be-
siddelse af aktier eller anparter i disse. Det
samme kan været tilfældet i forhold til andre
virksomhedsformer ved fondes besiddelse af
kapitalandele i disse. Det gælder virksom-
heder som kommanditselskaber, andelssel-
skaber, interessentskaber m.v. En bestem-
mende indflydelse kan ikke blot følge af be-
siddelse af kapitalandele, men kan også være
baseret på særlige bestemmelser i vedtægter,
fundats eller lignende f.eks. aftale.
De muligheder, fonde har for at kunne udøve
bestemmende indflydelse over andre er-
hvervsvirksomheder, navnlig gennem påvirk-
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ning ai økonomiske dispositioner, har ført til,
at udvalget nærmere har overvejet, om de
selskabsretlige koncernregler bør anvendes på
grupper af virksomheder, hvori fonde indgår.
Udvalget har i denne henseende nærmere
vurderet, dels hvilke virksomhedsformer der
bør omfattes af udkastets koncernregler, dels
kriterierne for hvornår en koncern foreligger.
Afgrænsningen af de fonde, der på grund af
deres bestemmende indflydelse over andre
erhvervsvirksomheder bør omfattes af udka-
stets erhvervsretlige regler, har nær sammen-
hæng med udvalgets koncernretlige overvejel-
ser. Udvalget finder navnlig, at der bør an-
vendes samme kriterier ved afgrænsningen af,
hvilke fonde der anses som moderfonde som
ved fastlæggelsen af, hvilke fonde der anses
som erhvervsdrivende. Udvalget henviser
herom til sine bemærkninger til udkastets § 2,
og skal her alene pege på, at man foreslår en
koncerndefinition, der svarer til aktie- og
anpartsselskabslovenes med den udvidelse,
der følger af lov nr. 284 af 10. juni 1981 om
visse selskabers aflæggelse af årsregnskab
m.v. Dette betyder, at datterselskaberne ikke
behøver at være aktie- eller anpartsselskaber,
men også andre virksomhedsformer kan være
omfattet. Udvalgets forslag i stk. 2, nr. 3, er
på linie hermed.
Fogh finder ikke, at der er noget grundlag for
at fastlægge en koncerndefinition, der går
videre end den i aktieselskabslovgivningen
gældende. Sigtet har tværtimod på en række
punkter været at søge gennemført ligestilling
imellem erhvervsdrivende fonde og aktiesel-
skaber. Den omstændighed, at en erhvervs-
virksomhed direkte eller indirekte drives af en
fond, er ikke tilstrækkelig begrundelse for at
udvide det i dag fastlagte koncernbegreb.
Hvis en sådan udvidelse eventuelt skal ske,
bør det overvejes i forbindelse med en
ændring også i aktieselskabsloven, når EF's
direktiv om koncerner til sin tid måtte fore-
ligge.
En fond betegnes efter udvalgets forslag her-
efter som erhvervsdrivende, dersom den ejer
en så stor del af aktierne eller anparterne i et
aktie- eller anpartsselskab, at den repræsen-
terer flertallet af stemmerne, jfr. princippet i
aktieselskabslovens § 2, stk. 1. En fond skal
ligeledes anses som erhvervsdrivende, dersom
den i øvrigt på grund af aktiebesiddelse,
anpartsbesiddelse eller aftale har en bestem-
mende indflydelse over et aktie- eller anparts-

selskab og tillige en betydelig andel i dets
driftsresultat, jfr. princippet i aktieselskabs-
lovens § 2, stk. 2.
Den allerede af årsregnskabsloven følgende
udvidelse af koncernbegrebet til at omfatte
andre dattervirksomheder end aktie- og
anpartsselskaber har til konsekvens, at en
fond også betragtes som erhvervsdrivende,
hvis den gennem besiddelse af egenkapital-
andele i sådanne andre dattervirksomheder
(kommanditselskaber, andelsselskaber, inte-
ressentskaber m.v.), der udøver virksomhed
som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, har den i
aktieselskabslovens § 2 nævnte forbindelse
med disse virksomheder.
Udvalget skal fremhæve, at en bestemmende
indflydelse kan følge af bestemmelser i ved-
tægter, fundats eller aftale, f.eks. betingelser
knyttet til aftale om at indskyde ansvarlig
lånekapital.
Udvalget skal påpege, at det ikke efter lovud-
kastet hindrer en fonds karakter af erhvervs-
drivende, at der mellem fonden og den er-
hvervsmæssige virksomhed er indskudt et
eller flere »mellemled«, f.eks. et interessent-
skab, selvom disse isoleret betragtet ikke efter
udvalgets forslag anses som erhvervsdrivende
efter nr. 1 og 2, men dog har den krævede
indflydelse over en sådan erhvervsvirksom-
hed. Dette følger af henvisningen til de i
aktieselskabslovens § 2 nævnte »forbindel-
ser«, der også omfatter en sådan indirekte
tilknytning.

Udkastets § 1, stk. 3, indeholder en begræns-
ning i erhvervsdefinitionen, således at en fond
ikke anses for erhvervsdrivende - og således
holdes uden for lovudkastets anvendelsesom-
råde — dersom erhvervsvirksomheden er af
begrænset omfang eller kun omfatter en uvæ-
sentlig del af fondens samlede formue. Der
tænkes her bl.a. på tilfælde, hvor fondens
kapitalgrundlag i alt væsentligt består af obli-
gationer, pantebreve eller eventuelle kapital-
andele i form af aktier, anparter eller lignende
uden dertil knyttet bestemmende indflydelse,
og på tilfælde, hvor fonden driver eller har
den krævede indflydelse over en erhvervs-
virksomhed, der i forhold til fondens samlede
aktivmasse udgør en ubetydelig del. Bestem-
melsen tager imidlertid også sigte på tilfælde,
hvor fondens erhvervsvirksomhed i sig selv er
af begrænset omfang, f.eks. tilfælde hvor en
fond ejer en mindre udlejningsejendom.
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Tilstk. 4 og 5.
Som anført i bemærkningerne til § 1 i ud-
kastet til lov om fonde, kan der efter udvalgets
mening ikke drages nogen retlig relevant
sondring mellem fonde og selvejende institu-
tioner.
Lovgivningen forudsætter ikke sjældent eksi-
stensen af selvejende institutioner, og for visse
selvejende institutioner eller grupper af selv-
ejende institutioner indeholder lovgivningen
en omfattende regulering, herunder etable-
ring af tilsynsordninger. Dette viser sig sær-
ligt klart, når den pågældende institution
direkte er oprettet ved lov. Men også i andre
tilfælde, hvor en selvejende institution udøver
en bestemt virksomhed, kan der være etable-
ret en sådan særlig lovregulering. Dette gæl-
der sparekasser og realkreditinstitutter m.v.,
og i mange andre tilfælde, hvor en selvejende
institution - evt. i forbindelse med godkendel-
se af dens virksomhed — er finansieret helt
eller i det væsentligste af offentlige midler.
Udvalget har på denne baggrund overvejet
behovet for at undtage visse selvejende insti-
tutioner (fonde) fra lovens anvendelsesom-
råde.
Til brug for udvalgets overvejelser har ud-
valget indhentet oplysninger fra statslige og
kommunale myndigheder om antallet og ka-
rakteren af fonde, der er oprettet ved lov eller
i henhold til lov eller af staten. Svarene er
gengivet i bilag 2. Flere ministerier har i deres
besvarelse tillige medtaget oplysninger om
privat oprettede fonde, der modtager drifts-
tilskud fra staten, idet der i flere tilfælde er en
glidende overgang mellem på den ene side
lovregulerede eller statsoprettede fonde og på
den anden side tilskudsmodtagende fonde,
navnlig når en fond fuldt ud finansieres af
offentlige midler og evt. ledes af en bestyrelse,
der helt eller delvis udpeges af det offentlige.
Der er endvidere i svarene fra nogle ministe-
rier medtaget institutioner, som efter udval-
gets opfattelse ikke kan betegnes som selv-
ejende, men snarere må karakteriseres som
sammenslutninger, d.v.s. selskaber og for-
eninger, jfr. herved bilag 7 om afgrænsning af
fonde over for andre juridiske personer.
Hovedsynspunktet for udvalgets overvejelser
har været, at der er behov for undtagelser,
hvor selvejende institutioner på grundlag af
andre regelsæt end fondslovgivningen er un-
derlagt et tilstrækkeligt fyldestgørende offent-
ligt tilsyn.

Et sådant tilsyn vil efter udvalgets opfattelse
være etableret, dersom fonden er underlagt
revision efter lov nr. 321 af 26. juni 1975 om
revision af statens regnskaber. Ifølge lovens
§ 2, stk. 1, nr. 2, omfatter revisionen (foruden
statens regnskaber) regnskaber for institutio-
ner, foreninger, fonde m.v., hvis udgifter eller
regnskabsmæssige underskud dækkes ved
statstilskud eller ved bidrag, afgift eller anden
indtægt i henhold til lov. Revisionen, som er
såvel en finansiel revision som en forvalt-
ningsrevision, er beskrevet i lovens § 3.
Betingelsen om fyldestgørende offentligt til-
syn vil efter udvalgets opfattelse også være
opfyldt, dersom fonden er underlagt det ind-
seende og den styring, der følger af de almin-
delige statslige budget- og bevillingsregler,
jfr. finansministeriets budgetvejledning 1979.
Endelig vil et tilstrækkeligt tilsyn kunne følge
af reglerne i den lovgivning, hvorved fonden
er oprettet eller af tilsynsbestemmelser fastsat
af vedkommende minister for den pågælden-
de institution. Som eksempel herpå nævnes
lov nr. 179 af 14. maj 1980 om en værdipapir-
central, især §§ 2, 3, 22 samt kap. 8.
Bestemmelserne i stk. 4-5 indeholder udval-
gets forslag til undtagelsesbestemmelser.
Stk. 4 indeholder visse generelle kriterier,
hvorefter fonde undtages fra lovens anvendel-
sesområde. Disse kriterier suppleres i stk. 5 af
en adgang til at undtage selvejende institu-
tioner efter et konkret skøn.
I stk. 4, nr. 1, foreslår udvalget, at loven ikke
skal gælde for fonde, der er oprettet ved lov
eller i henhold til lov, og som er under særligt
tilsyn af staten. Eksempler på fonde, der er
oprettet på offentligt initiativ ved lov eller i
henhold til lov, fremgår af bilag 2.
Bestemmelsen i nr. 1 tager typisk sigte på
institutioner (fonde), som ikke ved kapital-
forvaltning eller direkte eller indirekte ved
udøvelse af erhvervsvirksomhed tilsigter at
opnå indtægter til uddeling til bestemte for-
mål. Det er karakteristisk for disse institutio-
ner, at de varetager funktioner af hovedsage-
lig offentligretlig karakter, og at der derfor er
behov for regler, der er tilpasset disse funk-
tioner. Det vil derfor efter udvalgets opfattelse
ikke være hensigtsmæssigt — for visse fonde
næppe engang muligt - at lade fondslovene
gælde. Som eksempler på fonde, der ud fra
ovennævnte kriterier undtages fra loven, kan
nævnes Værdipapircentralen (lov nr. 179 af
14. maj 1980), Københavns Fondsbørs (lov

92



nr. 220 af 7. juni 1979 med senere ændrin-
ger), Danmarks Erhvervsfond (lov nr. 145 af
4. april 1960), Skibskreditfonden (lov nr. 143
af 17. maj 1961) og Rejsegarantifonden (lov
nr. 150 af 10. april 1979).
Udvalget har overvejet, hvorvidt fonde opret-
tet på statsligt initiativ på anden måde end
ved lov eller i henhold til lov, bør undtages fra
loven. Det er imidlertid forholdsvis sjældent,
at staten opretter fonde, uden at dette sker
ved lov eller i henhold til lov. Praksis viser
dog eksempler på, at oprettelse er sket ved
aktstykke til finansudvalget. F.eks. blev
Dansk Institut for Prøvning og Justering
(Dantest) oprettet af industriministeriet den
1. januar 1980 ved aktstykke nr. 170 af
12. december 1979, jfr. herved pkt. 2.5 i bi-
lag 2.
Hvor oprettelse af fonde sker på andet grund-
lag end ved lov eller i henhold til lov, finder
udvalget det imidlertid betænkeligt at foreslå
en umiddelbar undtagelse fra loven, da der
ikke i disse tilfælde haves den samme sikker-
hed for, at der etableres et tilsyn som nævnt
ovenfor. Undtagelse bør derfor kun gøres
efter en konkret prøvelse, der hjemles i ud-
kastets stk. 5.
I stk. 4, nr. 2, undtages særskilt Danmarks
Nationalbank samt tre særlige grupper af
selvejende institutioner: sparekasser, pen-
sionskasser og godkendte realkreditinstitut-
ter.
Sparekasser, der i øvrigt ikke omfattes af
udvalgets kommissorium, skal ifølge bank- og
sparekasseloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 35
af 30. januar 1981 med senere ændringer,
være organiseret som selvejende institutioner,
og deres virksomhed er fuldt ud reguleret af
bank- og sparekasseloven. Dette medfører et
omfattende tilsyn udøvet gennem tilsynet
med banker og sparekasser, der påser over-
holdelsen af ikke alene bank- og sparekasse-
loven, men også af anden lovgivning.
Pensionskasser kan være organiseret som
selvejende institutioner, og vil — på samme
måde som andre virksomheder, der afgiver
generelt tilsagn om ydelse af pension — være
omfattet af lov om tilsyn med pensionskasser,
jfr. lovbekendtgørelse nr. 163 af 26. maj 1959
med senere ændringer. Tilsynet udøves af
forsikringstilsynet og angår såvel de berørte
virksomheders drift som det sikkerhedsmæs-
sige grundlag for opfyldelsen af pensionsfor-
pligtelserne.

Kun realkreditinstitutter, der er godkendt af
boligministeren i henhold til lov om realkre-
ditinstitutter, jfr. lovbekendtgørelse nr. 233 af
25. maj 1977, er berettiget til at yde lån mod
pant i fast ejendom ved udstedelse af obliga-
tioner. Realkreditinstitutter kan være organi-
seret som selvejende institutioner. For tiden
er dette tilfældet for Byggeriets Realkredit-
fond og Industriens Realkreditfond. (Dansk
Landbrugs Realkreditfond omfattes ikke af
lov om realkreditinstitutter, men af en særlig
lov nr. 60 af 7. juli 1977.)
Realkreditinstitutterne er i henhold til de
ovennævnte love under tilsyn af boligministe-
ren, der påser, at det enkelte institut over-
holder bestemmelserne i selve loven, regler
udfærdiget i medfør af loven og instituttets
vedtægter. Nærmere regler om tilsynet findes
i boligministeriets bekendtgørelse nr. 593 af
15. december 1980 om tilsyn med realkredit-
institutter.
I stk. 4, nr. 3, foreslår udvalget en yderligere
undtagelse for fonde, der som vilkår for at
opnå godkendelse i henhold til lov eller som
vilkår for at opnå drifts- eller anlægstilskud
fra staten er under offentligt tilsyn og økono-
misk kontrol af staten. Det bestemmes flere
steder i lovgivningen, at kun godkendte insti-
tutioner er berettigede til at modtage tilskud.
Som det fremgår af oversigten i bilag 2, findes
der navnlig inden for industriministeriets,
undervisningsministeriets og socialministeri-
ets område en meget stor gruppe af private
selvejende institutioner, der i forbindelse med
godkendelses- og/eller tilskudsordninger er
under tilsyn.
Omfanget af statens indsigt i og styring af
godkendte og/eller tilskudsmodtagende selv-
ejende institutioners forhold varierer imidler-
tid og beror til dels på graden af statsfinansie-
ring.
Budgetdepartementets beretning om selv-
ejende institutioners bevillingsmæssige stil-
ling (juni 1979) indeholder i kapitel 4 en
generel gennemgang og vurdering af gælden-
de bevillingsret med hensyn til hjemmel for
ydelse af tilskud og gældende regler om bud-
getkontrol, dispositionsadgang og statens
kontrol med finansielle dispositioner.
I bilag 2, afsnit 4, har udvalget optrykt fi-
nansministeriets cirkulærskrivelse af 13. no-
vember 1980 til samtlige ministerier. I over-
ensstemmelse med de i budgetdepartementets
beretning indeholdte konklusioner henstilles
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det i finansministeriets cirkulærskrivelse, at
der for institutioner, der modtager statsligt
driftstilskud på halvdelen af driftsudgifterne
eller mere, etableres et tilsyn efter nærmere
beskrevne regler.
I tilknytning hertil skal udvalget særligt om-
tale de teknologiske serviceinstitutter. For
disse gælder specielle regler for ydelse af
tilskud og tilsyn.
I henhold til § 5, stk. 3-4, i lov nr. 142 af
21. marts 1973 om teknologisk service kan
industriministeren efter indstilling fra Tekno-
logirådet godkende et teknologisk institut for
indtil fem år ad gangen. For tiden er der i alt
godkendt 27 institutter, jfr. pkt. 2.5 i bilag 2.
Det er en betingelse for godkendelsen, at der
er tale om en selvejende, almennyttig institu-
tion, der arbejder på et vedtægtsmæssigt,
økonomisk, teknisk og personalemæssigt be-
tryggende grundlag.
Forud for hver indstilling foretager Teknolo-
girådet en nærmere gennemgang af vedkom-
mende instituts forhold dels vedtægter, for-
mål, hidtidige arbejdsresultater, klientgrup-
per, ressourceforbrug, investeringer m.v., dels
mere generelt dets forhold til omverdenen.
Godkendelsen forudsætter et omfattende til-
syn fra Teknologirådets side med institutter-
nes grundlag, aktiviteter og økonomi. God-
kendelsen er endvidere en betingelse for at
opnå »basistilskud« og lån.
Det påhviler institutterne at indsende revide-
rede årsregnskaber, årsrapporter og drifts-
analyser til Teknologirådet. Der er yderligere
udfærdiget et sæt administrative retningsli-
nier, der skal benyttes ved udarbejdelsen af
budgetter, ansøgninger og rapporter til Tek-
nologirådet.
Udvalget finder, at der ikke er noget behov
for, at loven skal gælde for de selvejende
institutioner, der er undergivet adækvate til-
syns- og kontrolordninger m.v. — afstemt efter
deres særlige forhold - enten i kraft af at de
fuldt ud eller i det væsentlige er statsfinan-
sierede eller som vilkår for deres godkendelse
i henhold til lov.
Ligesom tilfældet er for fonde oprettet ved lov-
elier i henhold til lov, adskiller de fonde, der
her er tale om, sig i formål og navnlig funk-
tionsmåde betydeligt fra de fonde, som fonds-
lovene typisk har for øje. Heller ikke efter
gældende ret eller praksis behandles de insti-
tutioner, der omfattes af nr. 3, på samme
måde som egentlige (stadfæstede) fonde.

Med tilsvarende begrundelse foreslår udval-
get endvidere, jfr. stk. 4, nr. 4, at loven heller
ikke skal omfatte fonde, med hvilke en kom-
mune eller en amtskommune har indgået
aftale til opfyldelse af kommunens forpligtel-
ser i henhold til lov om social bistand.
For de af nr. 3 og 4 omfattede fonde foreslås
det dog, at fondsmyndigheden kan bestemme,
at vedkommende institution helt eller delvis
skal være omfattet af loven. Dette vil navnlig
have betydning i de tilfælde, hvor fonds-
myndigheden finder, at de særlige regler, der
gælder for institutionen, ikke kan føre til en
undtagelse fra lovens bestemmelser, eller
hvor kun en mindre del af den selvejende
institutions samlede virksomhed omfattes af
nr. 3 eller 4. I disse tilfælde skal loven gælde
for fonden.
I stk. 5 foreslår udvalget, at bestemmelsen i
stk. 4 suppleres med en adgang til at undtage
en fond efter et konkret skøn, såfremt fonden
på anden måde end efter denne lov er under
offentligt tilsyn og økonomisk kontrol. Kom-
petencen hertil foreslås henlagt til fondsmyn-
digheden. Den fornødne koordination vil ske
ved, at afgørelsen træfles med industrimini-
sterens samtykke.
Med hensyn til fonde med kommunalt eller
amtskommunalt tilhørsforhold henviser ud-
valget til sine bemærkninger til § 1, stk. 3, i
udkastet til lov om fonde. Det fremgår heraf,
at sådanne fonde — bortset fra de i stk. 4,
nr. 4, nævnte - kun bør undtages fra loven
efter en konkret prøvelse. Det skal dog i denne
forbindelse fremhæves, at i det omfang, de her
omhandlede fonde udøver erhvervsvirksom-
hed i mere betydeligt omfang, bør de efter
udvalgets opfattelse kun i særlige tilfælde
undtages fra loven om erhvervsdrivende fon-
de.
Undtagelsesbestemmelsen i stk. 5 udelukker
ikke, at fondsmyndigheden både kan undtage
fonde enkeltvis og gruppevis fra lovens om-
råde.
Såfremt det offentlige tilsyn ophører i de
tilfælde, der er nævnt i stk. 4, nr. 1, 3 og 4, og
stk. 5, omfattes den pågældende selvejende
institution for fremtiden af loven, jfr. herved
specielt § 33.

Til stk. 6.
Efter udvalgets opfattelse er der behov for, at
offentligheden kan få visse oplysninger også
om de fonde, som i medfør af stk. 4 og 5 er
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undtaget fra loven. Dette gælder specielt
oplysning om navn, hjemsted og formål. Lige-
som udvalget i § 1, stk. 4, i udkastet til lov om
fonde foreslår, at der skal oprettes en for-
tegnelse over de undtagne institutioner i
fondsregisteret, foreslår udvalget i stk. 6, at
der i aktieselskabs-registeret oprettes en for-
tegnelse over de erhvervsdrivende fonde, som
i medfør af stk. 4 og 5 ikke er omfattet af
loven. Det foreslås endvidere, at industrimini-
steren kan fastsætte nærmere regler herom.

Til § 2.

Som det fremgår af udkastets § 1, stk. 2, nr. 3,
og bemærkningerne hertil, anses fonde i rela-
tion til denne lov som erhvervsdrivende, når
de har den der angivne forbindelse med er-
hvervsvirksomheder. Udvalget har i denne
forbindelse nærmere overvejet dels hvilke
virksomhedsformer, der skal omfattes af lo-
vens koncernregler, dels hvilken indflydelse
der skal kræves, for at en koncern kan antages
at foreligge.
Udgangspunktet for udvalgets overvejelser
har været den selskabsretlige koncerndefini-
tion i aktie- og anpartsselskabslovenes § 2 og
årsregnskabslovens § 1, stk. 2. Efter selskabs-
lovene foreligger der en koncern, når et aktie-
eller anpartsselskab ejer en så stor del af
aktierne eller anparterne i et andet aktie- eller
anpartsselskab, at det repræsenterer flertallet
af stemmerne, eller når et aktie- eller anparts-
selskab i øvrigt på grund af aktiebesiddelse,
anpartsbesiddelse eller aftale har en bestem-
mende indflydelse over et andet aktie- eller
anpartsselskab og tillige en betydelig andel i
dets driftsresultat.
Koncerndefinitionen i aktie- og anpartssel-
skabslovene omfatter kun de koncerner, i
hvilke både moder- og datterselskabet er
aktie- eller anpartsselskaber. Virksomheder
af anden art f.eks. interessentskaber, andels-
selskaber m.v., er ikke omfattet af definitio-
nen, selv om den pågældende virksomhed har
den i § 2 i aktieselskabsloven beskrevne be-
stemmende indflydelse på eller er undergivet
en sådan indflydelse fra et aktie- eller an-
partsselskab. Imidlertid har årsregnskabslo-
ven, der trådte i kraft den 1. februar 1982, og
som gennemfører EF's 4. selskabsretsdirektiv
fra 1978 om årsregnskaber, i regnskabsmæs-
sig henseende udvidet koncernbegrebet til

også at omfatte dattervirksomheder, der ikke
er aktie- eller anpartsselskaber. Ifølge lovens
§ 57 skal et aktie- eller anpartsselskab, der er
moderselskab, aflægge koncernregnskab for
alle dattervirksomheder, jfr. § 1, stk. 2, nr. 5.
Hertil henregnes ikke blot aktie- og anparts-
selskaber, som er datterselskaber, jfr. aktie-
og anpartsselskabslovenes § 2, men også an-
dre virksomheder med hvilke selskabet har en
tilsvarende forbindelse, jfr. § 1, stk. 2, nr. 5.
Udtrykket virksomhed omfatter i overens-
stemmelse med EØF-traktatens art. 58, stk.
2, ethvert erhvervsdrivende foretagende, uan-
set om deltagerne hæfter begrænset for virk-
somhedens forpligtelser eller ej, og uanset,
hvorledes virksomheden retligt er organiseret
med hensyn til forvaltning og overskudsfor-
deling. Udtrykket omfatter således interes-
sentskaber, kommanditselskaber og foreta-
gender af anden art.
Selskabslovenes bestemmelser om hvilke
virksomheder der kan indgå i en koncern, er
snævre, idet de ikke omfatter andre former for
virksomheder, der ud fra virksomhedsøkono-
miske betragtninger kan indgå i en koncern
ganske som aktie- og anpartsselskaber.
Efter udvalgets opfattelse bør udkastets kon-
cernregler ikke begrænses til bestemte typer
af dattervirksomheder.
Udvalget foreslår herefter navnlig på bag-
grund af de nye regler i årsregnskabsloven, at
koncernreglerne i lovudkastet udformes såle-
des, at ikke blot aktie- og anpartsselskaber,
men også virksomheder af anden art, kan
indgå som dattervirksomheder i en koncern.
Med hensyn til spørgsmålet om, hvilken ind-
flydelse på en dattervirksomhed der kan kræ-
ves for, at en koncern foreligger, bestemmer
aktie- og anpartsselskabslovenes § 2, at kon-
cernforhold foreligger, når moderselskabet
enten ejer flertallet af stemmerne i et andet
selskab, eller når selskabet i øvrigt på grund
af aktiebesiddelse, anpartsbesiddelse eller
aftale har en bestemmende indflydelse over et
andet selskab og dertil en betydelig andel i
dets driftsresultat.
Udvalget har overvejet, om man skulle over-
føre det i aktie- og anpartsselskabslovenes § 2,
stk. 2, angivne krav om, at modervirksom-
heden også skal have »en betydelig andel i
dets (dattervirksomhedens) driftsresultat«,
eller om man burde udelade dette kriterium.
Udvalgets overvejelser har resulteret i, at
man ikke foreslår en ændring af det fra aktie-
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og anpartsselskabslovene kendte koncernbe-
greb på dette punkt.
Udvalget finder, at fastlæggelsen af koncern-
begrebet bør ske i den lov, der regulerer
modervirksomhedens forhold. På denne bag-
grund indeholder udkastets § 2, jfr. § 1,
stk. 2, nr. 3, en koncerndefinition, der omfat-
ter de tilfælde, hvor modervirksomheden er
en fond, og fastlægger koncernbegrebet i over-
ensstemmelse med det ovenfor anførte.
Lovens koncernbegreb har først og fremmest
betydning i forbindelse med lovens regler om
koncernregnskab samt reglerne om repræsen-
tation af koncernens arbejdstagere i bestyrel-
sen.

Til § 3.

Der vil i praksis kunne opstå tvivl om, hvor-
vidt en fond skal registreres i aktieselskabs-
registeret som erhvervsdrivende. Registerets
rigtige førelse er efter lovudkastet overregi-
strators opgave. Udvalget har imidlertid fun-
det det hensigtsmæssigt at præcisere, at over-
registrator i tvivlstilfælde afgør, om en fond er
erhvervsdrivende.
Overregistrators afgørelse kan på sædvanlig
vis påklages efter udkastets § 43, stk. 2.

Kapitel 2. Navn.

Til § 4.

Selvejende institutioner, der udøver virksom-
hed, der omfattes af firmalovens § 8 (handel,
håndværk, industri) sammenholdt med § 35,
er ifølge lovens § 20 pligtige at anmelde deres
firma til handelsregisteret, jfr. nærmere de
indledende bemærkninger til udkastets kapi-
tel 10 om anmeldelse. Ved firma forstås det
navn, hvorunder virksomheden drives, og
som anvendes ved underskrift. Efter § 9,
stk. 5, skal firmaet indeholde et virksomheden
betegnende udtryk, og det må ikke indeholde
noget personnavn.
For aktie- og anpartsselskaber indeholdes ud-
førlige navneregler i aktieselskabslovens § 153
og anpartsselskabslovens § 123.
Disse regler udgør sammen med varemærke-
loven (lov nr. 211 af 11. juni 1959) og mar-
kedsføringsloven (lov nr. 297 af 14. juni 1974)
reglerne om brug af forretningskendetegn
m.v. i erhvervsforhold.
Udvalget finder, at der for fonde bør gælde

regler om navne, som svarer til aktieselskabs-
lovens § 153, stk. 2 og 3. Udvalget foreslår, at
navneregler optages i udkastet til lov om
fonde, og at de ved en henvisning i lovud-
kastets § 4, stk. 1, 1. pkt., gøres tilsvarende
anvendelige på erhvervsdrivende fonde. I ud-
kastets § 48, stk. 1, foreslås som konsekvens
heraf, at fonde udgår af firmaloven.
Henvisningen til § 2, stk. 1, i udkastet til lov
om fonde medfører, at erhvervsdrivende fon-
de skal benytte ordet »fond« i eller som
tilføjelse til deres navn.
Som det fremgår af bemærkningerne til § 2 i
udkastet til lov om fonde, findes der mange
sproglige udtryk for begrebet selvejende insti-
tution, f.eks. legat, fond og stiftelse. Udkastet
hindrer ikke, at erhvervsdrivende fonde fort-
sat kan benytte disse betegnelser, men ud-
kastet fordrer, at udtrykket fond indføjes i
eller føjes til navnet. Med hensyn til bestå-
ende fonde henvises til udkastets § 47 og
bemærkningerne hertil.
Udkastets § 4, stk. 1, 2. pkt., er i overensstem-
melse med aktieselskabslovens § 153, stk. 6, og
anpartsselskabslovens § 123, stk. 6. Disse reg-
ler tilsigter en klargørelse over for trediemand
af, hvilken virksomhedsform han kontraherer
med, samt i hvilket register og under hvilket
registreringsnummer han kan finde oplysnin-
ger om fonden f.eks. med hensyn til tegnings-
retten.
For ikke at lægge hindringer i vejen for de i
praksis forekommende tilfælde, hvor en fond
oprettes f.eks. til minde om en bestemt afdød
person og i sit navn indeholder den pågæl-
dende persons navn, foreslår udvalget for
fondes vedkommende dog den ændring i
aktie- og anpartsselskabslovenes absolutte
forbud mod brug af slægtsnavn m.v., der ikke
tilkommer selskabet, at forbudet kun omfatter
den »uberettigede« brug af de nævnte navne
m.v.
Der har i praksis vist sig behov for, at fonde
kan udøve virksomhed under binavne. Af han-
delsministeriets cirkulære af 23. december
1971 om anmeldelser til handelsregisteret,
afsnit M, stk. 2, fremgår, at et selskab med
begrænset ansvar, som benytter flere firmaer
for sin virksomhed, vil kunne få bifirmaer
registreret i tilknytning til hovedfirmaet. Det
antages endvidere, at der som for hoved-
navnet skal optages et virksomheden beteg-
nende udtryk, jfr. ovenfor om firmalovens § 9,
stk. 5.
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Da firmaloven i udkastets § 48 foreslås ophæ-
vet for fondes vedkommende, foreslår udval-
get i stk. 2 en regel, der i lighed med aktie-
selskabslovens § 153, stk. 4, fastslår fondes
adgang hertil. De almindelige navneregler i
stk. 1 skal herefter finde anvendelse på bi-
navne, hvortil kommer, at binavne skal have
fundatsmæssig hjemmel. Det foreskrives end-
videre, at fondens hovednavn i parentes skal
være føjet til binavnet, når det benyttes.

Kapitel 3. Registrering af stiftelsen.
Fundats. Formål.

Til §§ 5 og 6.

Registrering af stiftelsen.
Ligesom i udkastet til lov om fonde finder
udvalget ikke behov for at regulere stiftelses-
proceduren for oprettelse af erhvervsdrivende
fonde. Der tilsigtes herved ingen ændring i de
bestående regler.
Udvalget foreslår en generel registrerings-
ordning for fonde. I udkastets § 5, 1. pkt.,
foreslås, at erhvervsdrivende fonde — ligesom
ikke-erhvervsdrivende fonde - skal registreres
i fondsregisteret, hvor således alle fonde regi-
streres. Herudover skal erhvervsdrivende
fonde tillige registreres i aktieselskabs-regi-
steret.
Om de gældende regler om registrering af
selvejende institutioner i henhold til firma-
loven, samt om de hidtidige overvejelser og
forslag om registrering af selskaber m.v., hen-
vises til de indledende bemærkninger til ud-
kastets kapitel 10 om anmeldelse og registre-
ring m.v. Det er af industriministeriet over
for udvalget oplyst, at der tilstræbes en rets-
tilstand, hvor alle erhvervsdrivende juridiske
personer registreres i aktieselskabs-registeret.
Fondsregisteret påser for både erhvervsdri-
vende og ikke-erhvervsdrivende fonde, at op-
rettelsen af fonden opfylder de krav, der må
stilles for anerkendelsen af fonden som selv-
stændig juridisk person. Fondsregisteret skal
således påse, at formuen er effektivt udskilt
fra stifterens formue, og at der er udpeget en
bestyrelse, der har en sådan selvstændighed
særligt i forhold til stifteren, at fonden kan
siges at være en selvstændig juridisk person.
Fondsregisteret skal endvidere kontrollere, at
det retlige grundlag (testamente, gavebrev
eller anden retshandel) for fonden er til stede

og fundatsen i overensstemmelse hermed, om
fundatsens formålsbestemmelser er i strid
med lov og ærbarhed, eller er i strid med
reglerne om familiefonde.
Aktieselskabs-registeret påser i stiftelsesfasen
navnlig reglerne om vurdering af apportind-
skud og navnereglerne.
Om registrering i fondsregisteret henviser
udkastets § 6 til § 34 i udkastet til lov om
fonde. Registrering i fondsregisteret er en
betingelse for fondens status som selvstændig
juridisk person og dermed for dens rets- og
handleevne, jfr. henvisningen til § 4 i ud-
kastet til lov om fonde. Heraf følger, at for
forpligtelser, der før registreringen indgås på
fondens vegne, hæfter de, som har indgået
forpligtelsen eller har medansvar herfor, soli-
darisk. Ved registreringen overtager fonden
disse forpligtelser.
Det bemærkes, at udkastet ikke knytter civil-
retlige retsvirkninger til manglende registre-
ring i aktieselskabs-registeret. Herved undgås
bl.a. problemer, når ikke-erhvervsdrivende
fonde bliver erhvervsdrivende, jfr. udkastets
§ 33. Undladelse af at anmelde fonden til
aktieselskabs-registeret vil medføre strafan-
svar efter udkastets § 44. Anmeldelse kan
eventuelt fremtvinges ved tvangsbøder efter
udkastets § 45.
Efter § 5, 3. pkt., skal fonden optages i fonds-
registeret, forinden optagelse i aktieselskabs-
registeret finder sted. Denne regel skyldes, at
fondsregisteret som nævnt påser, at der over-
hovedet foreligger en fond. Først efter at dette
ved registrering i fondsregisteret er endeligt
konstateret, optages fonden i aktieselskabs-
registeret. Registrering i aktieselskabs-regi-
steret bekendtgøres efter § 38 i Statstidende.
De nærmere regler om anmeldelse til aktie-
selskabs-registeret indeholdes i udkastets ka-
pitel 10.
Udvalget finder det vigtigt, at anmeldelses-
proceduren indrettes således, at registrering i
to registre i videst muligt omfang ikke med-
fører øgede arbejdsbyrder for dem, der i
praksis skal foretage anmeldelser. Dette sikres
ved, at der om stiftelse af en erhvervsdrivende
fond alene skal indgives én anmeldelse, nem-
lig til aktieselskabs-registeret, jfr. udkastets
§ 35, stk. 2, og § 5, 2. pkt. Aktieselskabs-regi-
steret videresender derefter anmeldelsen til
fondsregisteret. Fremgangsmåden vil blive
fastlagt i den bekendtgørelse, der skal udste-
des efter § 41, stk. 1. Dernæst forudsætter
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udvalget, at der etableres et nært samarbejde
mellem de to registreringsmyndigheder. Selv
om det i § 5, 3. pkt., er fastlagt, at registrering
sker i fondsregisteret, forinden registrering i
aktieselskabs-registeret kan ske, går udvalget
ud fra, at aktieselskabs-registeret inden op-
tagelsen i fondsregisteret har påbegyndt sin
gennemgang af anmeldelsen og meddeler
fondsregisteret, om der er fundet hindringer
for registrering i aktieselskabs-registeret,
f.eks. navnespørgsmål.
Medens udvalget ikke i udkastet til lov om
fonde foreslår en særlig tidsfrist for indgivelse
af anmeldelse af fonden, foreslås som i aktie-
selskabsloven en tidsfrist for erhvervsdriven-
de fondes anmeldelse til aktieselskabs-regi-
steret, jfr. udkastets § 35, stk. 2.
Udvalgets forslag om registrering af fonde i
fbndsregisteret og i aktieselskabs-registeret
medfører ingen ændringer i de gældende reg-
ler om pligt til at foretage anmeldelse til
toldvæsenets virksomhedsregister (momsre-
gisteret), kildeskattedirektoratets register
over indeholdelsespligtige arbejdsgivere og
ATP's arbejdsgiverregister eller andre offent-
lige registre.

Fundats.
Til gyldig stiftelse af en fond kræves efter
udkastet som efter gældende ret oprettelse af
en fundats.
I udkastets § 6, jfr. § 5 i udkastet til lov om
fonde, fastlægges kravet om en fundats. Ud-
valget har fundet, at de bestemmelser om
fundatsens indhold, som er indeholdt som
minimumskrav i § 5 i udkastet til lov om
fonde, også er anvendelige på erhvervsdri-
vende fonde. Dog skal fundatsen for en er-
hvervsdrivende fond i stedet for at angive
egenkapitalens størrelse ved oprettelsen inde-
holde bestemmelser om grundkapitalens stør-
relse til enhver tid, og hvorledes den er ind-
betalt (kontant eller i andre værdier), jfr. §6,
2. pkt.
Udvalget forudsætter, at de i § 5, stk. 3, i
udkastet til lov om fonde nævnte retnings-
linier for varetagelsen af fondens formål og
overskudsanvendelse, som bestyrelsen måtte
fastsætte, indsendes til fondsregisteret gen-
nem aktieselskabs-registeret.
De krav til fundatsens indhold, der stilles i
§ 5, er alene minimumskrav. Der er således
intet til hinder for, at andre spørgsmål eller

forhold bliver genstand for omtale eller retlig
regulering i fundatsen.

Formål.
Fondens formål skal angives i fundatsen, jfr.
§ 5, stk. 1, nr. 4, i udkastet til lov om fonde
sammenholdt med § 6 i nærværende lovud-
kast.
Med hensyn til de erhvervsmæssige formål,
som en fond kan tjene, henvises til bemærk-
ningerne foran til § 1, stk. 1, hvoraf fremgår,
at erhvervsvirksomhed kan udøves i fonds-
form i det omfang, der ikke særskilt er gjort
undtagelse herfra ved lov.
Med hensyn til de begrænsninger, der i øvrigt
gælder for, hvilke formål en fond kan have,
henvises til §§ 6 og 7 i udkastet til lov om
fonde. Disse regler er i nærværende udkasts
§ 6 gjort anvendelige på erhvervsdrivende
fonde.
Udvalget skal fremhæve, at en fonds formål
udelukkende kan tilsigte varetagelsen af er-
hvervsmæssige interesser, som f.eks. at bevare
og udbygge en erhvervsvirksomhed, som fon-
den enten selv driver, eller i hvilken fonden
ejer en betydelig kapitalandel. Sådanne fonde
forekommer i praksis, og udvalgets forslag
indeholder ingen ændring af gældende ret
på det punkt.
Som det fremgår af bemærkningerne til § 1,
stk. 2, anses en fond som erhvervsdrivende og
dermed som omfattet af lovudkastet, selv om
erhvervsdrift ikke indgår i fondens formåls-
angivelse. Formålsangivelsen kan f.eks. alene
være en almennyttig målsætning, uden at det
af formålet fremgår, at midlerne hertil tilveje-
bringes gennem drift af en erhvervsvirksom-
hed.
Formålet kan angive en tidsbegrænset virk-
somhed, f.eks. støtte til et bestemt erhvervs-
mæssigt projekt, hvorefter fonden skal bringes
til ophør eller fortsætte med andre aktiviteter.
I tilfælde af ophør er det vigtigt, at der i
fundatsen er truffet bestemmelse om, hvad et
eventuelt provenu skal anvendes til.

Kapitel 4. Kapital.

Et væsentligt sigte med lovudkastet er en
rimelig ligestilling mellem lovreglerne for er-
hvervsdrivende fonde og andre lovregulerede
virksomhedsformer, under hvilke der kan ud-
øves erhvervsdrift med begrænset ansvar. Det
indebærer, at der ved udarbejdelse af reglerne
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om erhvervsdrivende fonde bør tages hensyn
til de regler og principper, som gælder i
selskabslovgivningen, især aktieselskabslo-
ven.
Udvalget har derfor taget udgangspunkt i
aktie- og anpartsselskabslovenes regler, såle-
des som de er udformet efter de ændringer,
som fandt sted ved lov nr. 282 af 9. juni 1982
om ændring af lov om aktieselskaber og lov
nr. 283 af 9. juni 1982 om ændring af lov om
anpartsselskaber.
Ændringerne i aktieselskabsloven gennemfø-
rer EF's 2. selskabsretsdirektiv af 13. decem-
ber 1976. Direktivets art. 6 bestemmer, at
mindstekapitalen skal fastsættes til mindst
25.000 europæiske regningsenheder, og her-
efter er aktiekapitalen i aktieselskabslovens
§ 1, stk. 3, fastsat til 300.000 kr. I forbindelse
med selskabers stiftelse og forhøjelse af kapi-
talen foreskriver loven i overensstemmelse
med direktivet, at indskud af andre værdier
end kontanter (apportindskud) skal vurderes
af uvildige, sagkyndige vurderingsmænd, jfr.
aktieselskabslovens § 6b.
For at bevare en principiel overensstemmelse
med aktieselskabsloven gennemførtes tilsva-
rende ændringer i anpartsselskabsloven, men
med rimelig hensyntagen til disse virksom-
heders forhold. Således er aktieselskabslovens
detaljerede vurderingsregler ikke overført,
men kravene til stifterens redegørelse for ikke-
kontante indskud (apportindskud) er udbyg-
get, jfr. lovens § 5a, ligesom lovens § 5b fore-
skriver, at en statsautoriseret eller registreret
revisor skal afgive en udtalelse om rigtighe-
den af denne redegørelse, herunder om den
anvendte fremgangsmåde ved vurderingen.
Ved udarbejdelsen af de fondsretlige kapital-
regler har udvalget foretaget en række forenk-
linger i forhold til aktie- og anpartsselskabs-
lovene. Adskillige regler har kunnet udelades,
da der ikke i fonde er selskabsdeltagere, der
skal beskyttes. Reglerne om stiftelse, indbeta-
ling samt forhøjelse og nedsættelse af grund-
kapitalen har derfor kunnet samles i ét kapi-
tel.
Udvalget foreslår, at erhvervsdrivende fonde
skal have en grundkapital. Grundkapitalen i
fonde får efter udkastet samme karakter som
aktie- og indskudskapitalen i aktie- og an-
partsselskaber, og er således udtryk for, at der
ved virksomhedens begyndelse har foreligget
en indbetalt egenkapital af en vis størrelse,
som ikke kan uddeles.

For ikke-erhvervsdrivende fonde opstilles der
ikke krav om en grundkapital, men det fore-
slås, at disse ved oprettelsen skal have en
egenkapital på mindst 200.000 kr. Denne ka-
pital er principielt urørlig. Fondsbestyrelsen
kan kun med fondsmyndighedens samtykke
foretage visse nærmere angivne dispositioner
over aktiver, der ikke er bestemt til uddeling.
Endvidere skal kapitalen som hovedregel an-
bringes i bestemte aktiver efter særlige regler.
Grundkapitalen i erhvervsdrivende fonde er
det derimod muligt at råde over i videre
omfang i forbindelse med fondens erhvervs-
mæssige aktiviteter. Grundkapitalen kan
være anbragt i de aktiver, som fonden benyt-
ter til erhvervsvirksomheden, eller i kapital-
andele i dattervirksomheder.
Til forskel fra aktieselskaber kræves dog
fondsmyndighedens samtykke til ekstraordi-
nære dispositioner, som kan medføre risiko
for, at fundatsen ikke kan overholdes, jfr.
§ 18, stk. 3, i udkastet til lov om fonde, der
ved udkastets § 10, stk. 2, gøres anvendelig
på erhvervsdrivende fonde. Har fonden til
formål (direkte eller indirekte) at opretholde
og videreføre en virksomhed, vil afhændelse
eller nedlæggelse af erhvervsvirksomheden
kun kunne ske efter reglerne om fundats-
ændring i § 31.
Udvalget har overvejet, om der var anledning
til helt eller delvis at foreskrive anbringelses-
regler for kapitalen af samme art som efter
§ 9, stk. 4, i udkastet til lov om fonde. Udval-
get finder imidlertid, at det for erhvervsdri-
vende fonde ikke er muligt — og ej heller
ønskeligt — at udforme sådanne regler. Så-
fremt stifteren ønsker en særlig anbringelse,
kan han bestemme det i fundatsen. De for-
nødne garantier følger i øvrigt af bestyrelsens
almindelige pligt til at sørge for, at formue-
forvaltningen foregår på betryggende måde,
jfr. udkastets § 14, stk. 3, sammenholdt med
reglen i udkastets § 39 om fondsmyndighe-
dens og overregistrators beføjelser.

Til § 7.

Stk. 1, 1. pkt., om grundkapitalen svarer til
aktieselskabslovens kapitalkrav, der med
virkning fra 1. januar 1983 er fastsat til
mindst 300.000 kr.
Grundkapitalens størrelse skal angives i fun-
datsen, jfr. udkastets § 6. Det bemærkes, at
fundatsens angivelse afgrundkapitalens stør-
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reise ikke kun angår størrelsen af den grund-
kapital, der er til stede ved fondens oprettelse.
Senere ændringer heri skal anmeldes til aktie-
selskabs-registeret efter reglerne om anmel-
delse af fundatsændringer, jfr. udkastets § 8,
stk. 5, og § 9 samt bemærkningerne hertil.
Af overgangsbestemmelserne i udkastets § 47,
stk. 3, fremgår, at de ved lovens ikrafttræden
bestående fonde skal bringe deres grundkapi-
tal op på mindst det lovpligtige mindstebeløb
inden tre år efter lovens ikrafttræden. Dette
skal dog ikke gælde, hvis overregistrator på
grundlag af en erklæring derom fra bestyrel-
sen samt en udtalelse fra revisor finder, at det
under hensyn til fondens forhold må anses for
udelukket at tilvejebringe en grundkapital af
den nævnte størrelse.
Fondens virksomhed kan efter omstændig-
hederne foruden af grundkapitalen og hen-
lagte reserver finansieres af f.eks. ansvarlig
lånekapital.
Udvalget har ikke fundet grundlag for at
skabe hjemmel for, at virksomheden kan fi-
nansieres ved indbetaling af garantikapital,
som kendes fra sparekasser.
Efter bank- og sparekasseloven indgår garan-
tikapital i egenkapitalen, og udover en for-
rentning af garantikapitalen tillægges der ga-
ranterne ret til at vælge medlemmer til repræ-
sentantskabet, der er sparekassens øverste
myndighed. Udvalget finder, at udøvelsen af
denne beføjelse, der ligner en »ejers« befø-
jelse, er i strid med fondens struktur som en
organisation, hvori ingen har ejerinteresser,
og at sådanne ordninger derfor kun bør kunne
etableres, hvor der er særlig hjemmel hertil i
lovgivningen for den pågældende institution.
Anderledes forholder det sig derimod med
ansvarlig lånekapital. Denne kapital, som er
fremmedkapital, står ganske vist tilbage for
fondens andre kreditorer, men giver ikke ind-
skyderne andre rettigheder end dem, der til-
kommer kreditorer i almindelighed.
I stk. 1, 2. pkt., fordres, at hele grundkapitalen
ved stiftelsen skal være indbetalt, forinden
fonden kan registreres. Dette letter kontrollen
med indbetalingspligtens overholdelse væ-
sentligt. De grunde, der er anført for den frist,
der gives med hensyn til indbetaling af en del
af aktiekapitalen i aktieselskabslovens §11,
stk. 2, gør sig efter udvalgets opfattelse ikke
gældende her. I øvrigt indbetales hele aktie-
kapitalen normalt straks.
Ligesom aktieselskabsloven indeholder ud-

kastet ikke krav om afvikling af fondens er-
hvervsvirksomhed, dersom den nominelle
grundkapital ikke er i behold, jfr. herved også
bemærkningerne til udkastets § 31 vedrøren-
de § 32, stk. 2, i udkastet til lov om fonde.
Bestemmelserne i stk. 2-5 indeholder nærmere
regler for de tilfælde, hvor indbetaling af
fondens grundkapital sker i andre værdier
end kontanter (apportindskud), eller hvor en
fond overtager sådanne værdier i forbindelse
med oprettelsen. Det centrale i bestemmel-
serne er, at der skal foreligge en erklæring fra
en uvildig person om værdien af de pågæl-
dende aktiver, og at fremgangsmåden ved
værdiansættelsen oplyses. Bestemmelserne
bygger i det væsentligste på principperne i
anpartsselskabsloven, som ændret ved lov
nr. 283 af 9. juni 1982, jfr. de indledende
bemærkninger.
Stk. 2, 1. og 2. pkt., foreskriver, at der i forbin-
delse med fondens oprettelse skal redegøres
for de omstændigheder, der er af betydning
for bedømmelsen af indskuddet, hvortil bl.a.
hører en beskrivelse af de enkelte indskudte
eller overtagne aktiver. Pligten til at afgive
redegørelsen påhviler stifteren (stifterne) eller
den, som måtte være bemyndiget til at oprette
fundatsen, f.eks. eksekutor.
I tilfælde hvor en bestående virksomhed skal
føres videre i fondsform, lægger udvalget til
grund, at virksomheden udgør ét indskud
ligesom i aktie- og anpartsselskabslovene. En
beskrivelse af virksomhedens aktiver og passi-
ver i form af en åbningsbalance med revi-
sionspåtegning vil normalt være tilstrækkelig,
jfr. aktieselskabslovens § 6a, stk. 2.
I tilknytning til redegørelsen foreslår udval-
get, at der skal afgives en erklæring af en
statsautoriseret eller registreret revisor om
den værdi, hvortil de indskudte eller over-
tagne aktiver kan optages i balancen, her-
under oplysning om den anvendte fremgangs-
måde ved vurderingen. Udvalget har ikke
fundet behov for at overføre aktieselskabs-
lovens regler i § 6b om vurderingsberetning
udarbejdet af sagkyndige vurderingsmænd.
De aktiver, som indskydes i en fond, består
ofte af aktier eller andre værdipapirer eller en
virksomhed som sådan. Efter udvalgets opfat-
telse vil revisors regnskabskyndighed og - i
mange tilfælde — kendskab til den virksom-
hed, som indskydes, være et tilstrækkeligt
grundlag for at afgive en udtalelse om ind-
skuddets værdi. Hvor der opstår særlige
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spørgsmål om vurdering af visse aktiver,
f.eks. et patent, går udvalget ud fra, at revisor
vil skaffe sig den fornødne bistand.
En information om værdien af de indskudte
aktiver har kun betydning, dersom det tillige
oplyses, hvorpå værdiansættelsen bygger.
Revisor skal derfor i sin erklæring endvidere
give oplysning om, hvilke principper vurde-
ringen er baseret på, herunder hvorvidt den
er sket ud fra »going-concern-princippet«, og
om baggrunden for fastsættelsen af en even-
tuel goodwill-værdi o.s.v.
Udkastet indeholder ikke bestemmelser om,
hvilken revisor der skal afgive erklæringen,
men udvalget forudsætter, at det normalt vil
være fondens revisor. Typisk vil stifteren/ek-
sekutor og revisor i fællesskab formentlig ud-
arbejde de nævnte dokumenter. Revisor skal
opfylde de almindelige habilitetsbetingelser
efter revisorlovene.
Særlige — og mindre omkostningskrævende -
vurderingsregler tillades i stk. 4, for så vidt
angår visse aktiver, som i forvejen er genstand
for offentlig værdiansættelse. Det gælder akti-
er og obligationer, der er optaget til notering
på Københavns Fondsbørs, hvor udvalget
foreslår, at den senest noterede køberkurs
lægges til grund. For andre aktier, for obliga-
tioner, for anparter i anpartsselskaber samt
for kapitalandele i dattervirksomheder fore-
slår udvalget, at skattekursen kan lægges til
grund. De problemer, der rejser sig i forbin-
delse med, at den værdi, som disse kursfast-
sættelser er udtryk for, kan ændre sig, tilgode-
ses gennem kravet i stk. 5 om en ikke-forrin-
gelseserklæring.
EF's 2. selskabsretsdirektivs art. 7 foreskriver
som almindelig regel, at apportindskud skal
bestå af formuegoder, som kan gøres til gen-
stand for en økonomisk vurdering. Disse for-
muegoder kan dog ikke bestå i forpligtelsen til
at udføre arbejde eller erlægge tjenesteydel-
ser. Bestemmelsen er nu indeholdt i aktiesel-
skabslovens § 6, stk. 2, og i anpartsselskabs-
lovens § 5a, stk. 2. Udkastets § 7, stk. 3, fast-
slår samme grundlæggende regel. Herudover
vil alle slags apportindskud kunne tillades, og
fondsregisteret og aktieselskabs-registeret vil
alene kunne nægte registrering, hvor det
fremgår, at de indskudte formueværdier efter
deres art er åbenbart uegnet til at kunne være
»indbetaling«.
Lovgivningen kan dog begrænse adgangen til
at indskyde visse aktiver i en fond. Elfter lov

om landbrugsejendomme, jfr. lovbekendtgø-
relse nr. 603 af 30. november 1978, § 20,
stk. 1, kan fonde (og andre juridiske perso-
ner) ikke uden landbrugsministerens forud-
gående tilladelse erhverve adkomst på en
landbrugsejendom, der er beliggende i land-
zone.
Da informationsværdien af revisors erklæring
efter stk. 2 aftager med tiden, foreslås i stk. 5,
at såfremt erklæringen ikke er afgivet inden
for de sidste fire måneder før anmeldelsen til
aktieselskabs-registeret, skal revisor afgive en
supplerende erklæring om, hvorvidt indskud-
dets værdi i mellemtiden er ændret væsent-
ligt. I givet fald må der redegøres herfor.

Til § 8.

Stk. 1 bestemmer, at grundkapitalen kan for-
højes såvel ved overførelse af reserver eller
overskud som ved arv, gave eller andet lig-
nende bidrag, som fonden har modtaget med
klausul om, at de skal indgå i grundkapitalen.
Uden for disse tilfælde er der ikke adgang til
og ej heller behov for at forhøje grundkapita-
len. Denne begrænsning i adgangen til forhø-
jelse betyder, at proceduren ved forhøjelse af
grundkapitalen kan forenkles væsentligt i for-
hold til reglerne i aktieselskabslovens §§ 29 og
32.
I udkastet til lov om fonde er forhøjelser af
den bundne egenkapital ikke en ændring af
fundatsen, idet udkastet alene foreskriver en
angivelse af egenkapitalen ved oprettelsen.
Ifølge nærværende lovudkast skal grundkapi-
talens størrelse derimod være anført i fundat-
sen, og enhver ændring af størrelsen nødven-
diggør derfor en fundatsændring. Udvalget
finder imidlertid, at det ved forhøjelse er
unødvendigt at følge reglerne om ændring af
fundatsen i udkastets § 31. Udvalget fastslår
derfor i stk. 2, at bestyrelsen har kompetence
til at foretage de ændringer af fundatsen, der
er en nødvendig følge af kapitalforhøjelsen.
Bestyrelsens beslutning skal indføres i besty-
relsesprotokollen og må i det mindste angive
det beløb, hvormed grundkapitalen skal for-
højes, samt på hvilken måde og med hvilke
midler kapitalen skal forhøjes.
I stk. 3 foreslår udvalget, at dersom kapital-
forhøjelsen finder sted ved ikke-kontante ind-
skud på grundlag af arv, gave eller lignende
bidrag, skal reglerne om vurdering af apport-
indskud i udkastets § 7, stk. 2-5, finde anven-
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delse. Reglerne om indskud af ikke-kontante
værdier ved stiftelse og ved kapitalforhøjelse
bliver herved ens, hvorved omgåelse af stiftel-
sesreglerne hindres.
Hvis en kapitalforhøjelse sker ved overførelse
af reserver eller overskud, følger det af almin-
delige regler, at regnskabet, der ligger til
grund for beslutningen, skal vedrøre det sene-
ste regnskabsår, for hvilket der ifølge lovens
og fundatsens bestemmelser skal være udar-
bejdet og revideret et regnskab, og at reserven
eller overskuddet skal fremgå af dette års-
regnskab.
Medmindre regnskabet udarbejdes i tidsmæs-
sig sammenhæng med forhøjelsesbeslutnin-
gen, kan balancen være forringet i et sådant
omfang, at der ikke er dækning i reserverne
m.v. for forhøjelsen. Udvalget foreslår derfor i
stk. 4, at fondens revisor skal afgive erklæring
om, at fondens økonomiske stilling ikke er
forringet på en sådan måde, at de reserver
eller overskud, der overføres, ikke længere er
til stede.
Stk. 5 fastsætter, at kapitalforhøjelse skal an-
meldes inden én måned efter beslutningen om
overførelse af reserver eller overskud, hen-
holdsvis efter indbetalingen af forhøjelsesbe-
løbet. Ligesom fonden ikke kan registreres,
før hele grundkapitalen er indbetalt, må an-
meldelse af kapitalforhøjelse heller ikke regi-
streres, før hele indbetalingen har fundet sted.
Fristens længde er i overensstemmelse med
den almindelige anmeldelsesfrist i udkastets
§ 35, stk. 3.

Til § 9.

Stk. 1 fastslår, at grundkapitalen kan nedsæt-
tes. Bestyrelsens beslutning, der indebærer en
ændring af fundatsen og derfor har berørings-
flade til de i kapitel 9 givne regler om ændring
af fundatsen, skal dog godkendes af fonds-
myndigheden.
Nedsættelse af grundkapitalen kan være be-
grundet i, at fonden er overkapitaliseret, og at
bestyrelsen derfor finder det rigtigt at foretage
uddeling af grundkapitalen til formålet. Be-
slutning om kapitalnedsættelse kan endvidere
være motiveret af ønsket om regnskabsmæs-
sigt at dække et underskud.
Da nedsættelse afgrundkapitalen efter udval-
gets opfattelse må antages at blive forholdsvis
sjælden for fonde, finder udvalget ikke behov

for at foreslå detaljerede regler som i aktiesel-
skabsloven. I stedet foreslår udvalget, at
industriministeren bemyndiges til at fastsætte
regler om meddelelse af samtykke, herunder
om underretning af kreditorer (proklama) i
tilfælde, hvor nedsættelsesbeløbet uddeles til
formålet etc., samt om indgivelse af anmel-
delse herom.

Stk. 2 vedrører de såkaldte kapitalforbrugen-
de fonde.

I udkastet til lov om fonde foreslår udvalget i
§ 9, stk. 3, at opretholde den hidtidige adgang
til at oprette fonde, der har til formål over en
fastlagt periode at foretage uddelinger af hele
fondens kapital, således at fonden herefter
ophører. Efter udvalgets opfattelse, vil det
formentlig sjældent forekomme, at der bliver
truffet beslutning om kapitalforbrug i er-
hvervsdrivende fonde.
Kapitalforbrug skal efter stk. 2 have hjemmel
i fundatsen, ligesom de nærmere regler for
uddelingerne klart må fremgå heraf. Fun-
datsen må bl.a. præcisere, med hvor store
beløb eller andele grundkapitalen periodevis
skal nedsættes til fordel for formålet, og den
samlede periode, hvori der skal ske kapital-
nedsættelse af denne art.

Når uddelingerne således sker i henhold til
fundatsen, foreslår udvalget, at nedsættelser-
ne og deraf følgende fundatsændringer kan
besluttes af bestyrelsen og finde sted uden
kreditorindkaldelse (proklama).

For at hindre, at fonde, der står økonomisk
svagt, foretager uddelinger til skade for kredi-
torerne, foreskrives det som yderligere betin-
gelse, at nedsættelse kun må ske, hvis fondens
revisor erklærer, at fonden efter nedsættelsen
og uddeling af nedsættelsesbeløbet vil have
utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække
kreditorerne. I modsat fald må § 9, stk. 1,
iagttages, herunder de regler, som industri-
ministeren måtte fastsætte efter stk. 1, 2. pkt.

Af stk. 3 fremgår, at grundkapitalen ikke kan
nedsættes til et lavere beløb end det lovplig-
tige mindstebeløb.

Hvis hele grundkapitalen skal uddeles efter
stk. 2, f.eks. samtlige aktier i en holdingfond,
må fonden opløses efter de regler, som fast-
sættes i henhold til udkastets § 32, stk. 1, eller
omdanne sig til ikke-erhvervsdrivende fond
efter udkastets § 34.
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Kapitel 5. Ledelse.

Afgørende for ledelsens sammensætning og
kompetence m.v. er efter gældende ret alene
de regler, der er fastsat i fundatsen.
En fond ledes normalt af en bestyrelse på
nogle få medlemmer. Nogle fonde — typisk
store fonde — har dog flere ledende organer
(direktion etc.), medens andre fonde ledes af
en enkelt person. For fonde, der stiftes f.eks.
af en forening, gælder det ofte, at fonden
bestyres af foreningens bestyrelse.
Hvis fonden ønskes stadfæstet, stilles der i
praksis ofte krav om, at valg af ledelsens
medlemmer og deres suppleanter skal god-
kendes af det tilsynsførende ministerium, der
endvidere tillægges beføjelse til at afsætte
bestyrelsesmedlemmer i visse tilfælde, bl.a.
hvor medlemmet viser sig uegnet til hvervet.
Med hensyn til stadfæstelsespraksiis henvises
til bilag 1.
Udvalget har ved overvejelserne om udform-
ningen af reglerne om ledelsen taget udgangs-
punkt i aktieselskabslovens regler i kapitel 9
om selskabets ledelse.
En af de væsentligste forskelle mellem en fond
og andre erhvervsdrivende virksomheder,
f.eks. aktieselskaber eller foreninger, er, at der
ikke uden for bestyrelsen er en kreds af per-
soner, der som ejere kan vælge ledelsen og
udøve en vis kontrol med dennes dispositio-
ner. Generalforsamlingen er det selskabs-
organ, der ifølge aktieselskabsloven vælger
bestyrelsen, og som udøver en række beføjel-
ser i forhold til denne. Som følge heraf foreslår
udvalget, at visse af de beføjelser, der til-
kommer generalforsamlingen, tillægges
fondsmyndigheden og overregistrator ved
aktieselskabs-registeret. Dette geelder f.eks.
beføjelser med hensyn til bestyrelsesmedlem-
mernes afsættelse, godkendelse af vederlag,
spørgsmålsret, granskningsadgang og erstat-
ningssøgsmål.

Til § 10.

Stk. 1 bestemmer, at en fond skal have en
bestyrelse. Når bestemmelsen fastslår, at be-
styrelsen »leder« fonden, betyder det ikke
alene, at den har samme funktion som besty-
relsen i et aktieselskab. Da der ikke er en
generalforsamling eller lignende, er bestyrel-
sen samtidig fondens øverste besluttende
myndighed.

Fundatsen skal indeholde oplysning om an-
tallet af bestyrelsesmedlemmer, og hvorledes
disse udpeges. Det kan være hensigtsmæssigt,
at fundatsen indeholder bestemmelser om
bestyrelsesmedlemmernes funktionsperiode.
Antallet af bestyrelsesmedlemmer kan ifølge
stk. 1 ikke være under tre. Antallet af besty-
relsesmedlemmer kan i fundatsen angives
som et bestemt tal eller som et højeste og/eller
mindste antal. De af arbejdstagerne efter
§11 , 1. pkt., valgte bestyrelsesmedlemmer
medregnes ikke i dette antal, jfr. ordene »ud
over« i lovteksten. Udvalget har ikke fundet
grundlag for at foreslå en undtagelsesadgang
for fondsmyndigheden til at tillade færre end
tre bestyrelsesmedlemmer, således som ud-
valget foreslår i § 10 i udkastet til lov om
fonde.
Lovudkastet overlader det til fundatsen at
bestemme, hvorledes bestyrelsen skal udpe-
ges, jfr. bemærkningerne i udkastet til lov om
fonde. Det kan gyldigt bestemmes, at besty-
relsen skal være selvsupplerende. Selvsupple-
ring forekommer hyppigt i praksis og kan gå
ud på, at det enkelte medlem selv vælger sin
efterfølger, eller at bestyrelsen (evt. efter nær-
mere regler herom i fundatsen) foretager val-
get af det nye medlem. Fundatsen kan be-
grænse valgbarheden til personer med visse
faglige kvalifikationer.
Fundatsens bestemmelser om bestyrelses-
medlemmernes udpegning kan også gå ud på,
at ét eller flere (evt. alle) udpeges af en
udenforstående organisation, f.eks. en bran-
cheorganisation, faglig organisation, en be-
stemt virksomhed etc., en udenforstående
kreds af personer, f.eks. en familie, bidrag-
ydere etc. Ofte foreskrives, at det offentlige
skal udpege ét eller flere medlemmer, eller at
den til enhver tid værende indehaver af en
bestemt privat eller offentlig stilling skal være
medlem af bestyrelsen.
I alle tilfælde gælder det dog, at udpegelsen
skal meddeles fondsmyndigheden, jfr. § 13,
stk. 1, i udkastet til lov om fonde, som i stk. 2
er gjort anvendelig på erhvervsdrivende fon-
de.
Udvalget har overvejet, om det i § 10 burde
foreskrives, at der i bestyrelsen skal være den
fornødne forretningsmæssige sagkundskab.
Udvalget har ikke foreslået en bestemmelse
herom, da den næppe vil skabe nogen reel
yderligere garanti for fondens forsvarlige le-
delse, ligesom den i sin ubestemthed vil være
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overordentlig vanskelig at efterleve under
hensyn til fondes mangfoldige virke.
Udvalget vil endelig fremhæve, at lovudkastet
ikke er til hinder for, at der ifølge fundatsen
oprettes et repræsentantskab eller lignende
organ med rådgivende eller kontrollerende
funktioner, eller at det i fundatsen foreskrives,
at bestyrelsen, forinden den træffer sin beslut-
ning, f.eks. i forbindelse med uddeling i hen-
hold til formålet, skal indhente indstilling
eller udtalelse fra andre, jfr. herved tillige
bemærkningerne til udkastets § 27. Den ende-
lige beslutningsret skal dog ligge hos besty-
relsen.
Stk. 2 gør ved henvisning en række bestem-
melser om ledelsen i udkastet til lov om fonde
anvendelige på erhvervsdrivende fonde. Det
drejer sig om § 10, stk. 2, (bestyrelsen kan
ansætte en direktion), §§ 11-15 (habilitets-
betingelserne for at være bestyrelsesmedlem,
disses afgang og fondsmyndighedens adgang
til at afsætte bestyrelsesmedlemmer), §§ 16
og 27 (vederlag m.v. til bestyrelsen), § 17
(inhabilitet) og § 18 (om indkaldelse til besty-
relsesmøder, om bestyrelsens beslutnings-
dygtighed samt om fondsmyndighedens sam-
tykke til ekstraordinære dispositioner, som
kan medføre risiko for, at fundatsen ikke kan
overholdes).
Til enkelte af disse bestemmelser skal udval-
get bemærke følgende:
Med hensyn til § 11,2. pkt., hvorefter fonds-
myndigheden kan undtage fra kravet om
bopæl her i landet, forudsætter udvalget,
at fondsmyndigheden følger samme regler
og praksis, som følges i henhold til aktie- og
anpartsselskabslovene.
Om § 14, stk. 1, hvorefter stifteren og denne
nærstående personer ikke uden fondsmyndig-
hedens samtykke kan udgøre bestyrelsens
flertal, skal udvalget fremhæve, at denne regel
ikke i sig selv hindrer, at en fonds bestyrelse
udgøres af personer, der repræsenterer et
selskabs eller en anden juridisk persons besty-
relse eller det offentlige.
§ 16 fastslår, at vederlag og andre ydelser til
bestyrelsesmedlemmer skal godkendes af
fondsmyndigheden. Bestemmelsen skal sam-
menholdes med § 27 om de maksimale ydel-
ser til bestyrelsesmedlemmer, direktører m.v.
Disse bestemmelser er ikke i sig selv til hinder
for, at bestyrelsesmedlemmer og direktører
aflønnes med tantieme. I så fald skal grund-
laget for tantiemens beregning godkendes af

fondsmyndigheden. Fondsmyndigheden kan
dog afslå at anerkende aflønning med tantie-
me, hvilket efter udvalgets opfattelse f.eks. vil
være berettiget i holdingfonde, hvis formål
ikke alene er erhvervsdrift.
Af stk. 3, 1. pkt., følger i overensstemmelse
med aktieselskabslovens §51, at direktører
kan være medlem af bestyrelsen, men at
flertallet af bestyrelsesmedlemmerne skal be-
stå af personer, der ikke samtidig er direktø-
rer i fonden. Udvalget har overvejet, om det
bør forbydes, at en direktør kan være medlem
af bestyrelsen. Som det fremgår af udvalgets
bemærkninger til § 10 i udkastet til lov om
fonde, er den overvejende opfattelse i udval-
get den, at der ikke er grundlag for at fravige
aktieselskabslovens regler på dette punkt.
Medens en direktør ifølge aktieselskabslovens
§ 56 ikke kan være bestyrelsesformand, finder
udvalget, at der for fonde kan være tilfælde,
hvor et sådant personsammenfald af prakti-
ske grunde kan være begrundet. Det foreslås
derfor i stk. 3, 2. pkt., at dette kan tillades af
fondsmyndigheden.

Til § 11.

Det er udvalgets opfattelse, at den juridiske
ramme for udøvelsen af erhvervsvirksomhed
som udgangspunkt ikke må være afgørende
for, om arbejdstagerne har adgang til at vælge
medlemmer til bestyrelsen.
Det i betænkning 937/1981 om kommandit-
selskaber indeholdte lovudkast foreslår i § 12,
stk. 2, regler om arbejdstagernes repræsenta-
tion i bestyrelsen svarende til aktieselskabs-
lovens.
Udvalget foreslår i udkastets § 11, stk. 1,
1. pkt., at arbejdstagerne har ret til at vælge
bestyrelsesmedlemmer til fondens bestyrelse
efter samme regler som for aktieselskaber, jfr.
aktieselskabslovens §§ 49, 177 og 178, som
affattet ved lov nr. 266 af 16. juni 1980.
I medfør af disse regler, som tilsvarende
findes i anpartsselskabsloven, har arbejds-
tagerne i aktie- og anpartsselskaber, der i de
sidste tre år har beskæftiget gennemsnitligt
mindst 50 arbejdstagere, ret til blandt selska-
bets arbejdstagere at vælge et antal medlem-
mer af bestyrelsen og suppleanter for disse,
således at en trediedel af bestyrelsens med-
lemmer, dog mindst to, udgøres af disse (sel-
skabsrepræsentation). Tilsvarende ret gælder
for arbejdstagerne i selskaber, der udgør en
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koncern med tilsammen 50 arbejdstagere,
med hensyn til repræsentation i moderselska-
bets bestyrelse (koncernrepræsentation). Det
samlede antal arbejdstagervalgte bestyrelses-
medlemmer i moderselskabet udgør ligeledes
en trediedel af bestyrelsen, dog mindst tre
medlemmer. Har moderselskabets arbejds-
tagere i forvejen valgt arbejdstagere til be-
styrelsen (selskabsrepræsentation), nedsættes
det antal bestyrelsesmedlemmer, som koncer-
nens arbejdstagere kan vælge med to med-
lemmer.
I aktieselskabslovens § 49, stk. 3, begrænses
koncernrepræsentationen til kun at omfatte
koncerner i henhold til § 2, stk. 1, (stemme-
flertal). Henvisningen til aktieselskabslovens
regler om koncernrepræsentation indebærer
en tilsvarende begrænsning i anvendelsesom-
rådet for udkastets § 11 til kun at omfatte
koncerner, hvor moderfonden har flertallet af
stemmerne.
Anvendelsesområdet for § 11 begrænses her-
udover af bestemmelsen i udkastets § 1,
stk. 3, der undtager sådanne fonde fra lovens
anvendelsesområde, hvor erhvervsvirksom-
heden er af begrænset omfang eller udgør en
uvæsentlig del af fondens samlede formue.
På den anden side er reglerne om koncern-
repræsentation udvidet i forhold til aktie- og
anpartsselskabslovenes, idet udkastets kon-
cerndefinition er uafhængig af dattervirksom-
hedens retsform (§ 2, stk. 1, sammenholdt
med § 1, stk. 2, nr. 3).
Ved beregningen af, om fonden eller koncer-
nen gennem de sidste tre år har beskæftiget
gennemsnitligt mindst 50 arbejdstagere, skal
samtlige de i fonden eller koncernen ansatte
arbejdstagere medregnes, også selv om de
pågældende ikke er beskæftiget med erhvervs-
virksomhed, men f.eks. er ansat med henblik
på varetagelse af fondens ikke-erhvervsmæs-
sige, herunder almennyttige, formål eller fon-
dens kapitalforvaltende funktion.
Til den nærmere gennemførelse af bestem-
melserne har industriministeriet udarbejdet
to bekendtgørelser, én om selskabsrepræsen-
tation og én om koncernrepræsentation, be-
kendtgørelserne nr. 529 og 530 af 5. december
1980. Udover at indeholde regler om proce-
duren for afholdelse af valg af arbejdstager-
repræsentanter indeholder bekendtgørelserne
regler om retlig beskyttelse i ansættelsen for
arbejdstagerrepræsentanterne, om oriente-
ring af arbejdstagerne om selskabets forhold

samt om adgang til aktiebogen eller anparts-
haverfortegnelsen. Disse bekendtgørelser vil
med de modifikationer, som måtte være nød-
vendige som følge af fondes status som selv-
ejende institutioner, efter udkastet finde an-
vendelse på fonde.
Hvis reglerne om arbejdstagernes adgang til
at vælge bestyrelsesmedlemmer udformes
som en ren henvisning til aktieselskabslovens
bestemmelser vedrørende samme emne, del-
tager de arbejdstagervalgte bestyrelsesmed-
lemmer i behandlingen af alle spørgsmål på
linie med de øvrige bestyrelsesmedlemmer,
idet aktieselskabslovens regler går ud på, at
de arbejdstagervalgte bestyrelsesmedlemmer
har samme rettigheder, pligter og ansvar som
de øvrige medlemmer af bestyrelsen.
En sådan overførelse af aktieselskabslovens
regler ville betyde, at de arbejdstagervalgte
bestyrelsesmedlemmer fik større indflydelse i
fonde end i aktieselskaber. Dels begrænses en
fondsbestyrelses kompetence ikke af en gene-
ralforsamling, hvor ejerne udøver deres ret-
tigheder; dels vil en fond ofte have et formål,
der rækker ud over at drive erhvervsvirksom-
hed.
Denne forskel i relativ indflydelse udelukker
ikke, at man kunne henholde sig til en hen-
visning til aktieselskabslovens regler, efter-
som arbejdstagerindflydelsen ikke i fonde som
i aktieselskaber kolliderer med hensynet til en
ejergruppes interesser i at råde over den
indskudte kapital.
Også i fonde er der dog modstående interes-
ser, idet stifteren i fundatsen har fastlagt et
formål og desuden ofte vil have givet udtryk
for, hvem han ønsker skal sidde i bestyrelsen.
Når dette sammenholdes med, at medbestem-
melsesrettens idé er at give arbejdstagerne
indsigt og indflydelse i spørgsmål, som ved-
rører den erhvervsvirksomhed, i hvilken de er
ansat, foreslår udvalget, at der som stk. 1,
2. pkt., optages en bestemmelse, hvorefter
arbejdstagerrepræsentanterne kun deltager i
behandlingen af spørgsmål, som ikke vedrø-
rer erhvervsvirksomheden, såfremt dette er
bestemt i fundatsen.
Det er ikke muligt at give en udtømmende
opregning af, hvilke spørgsmål der vedrører
erhvervsvirksomheden. Begrebet må i denne
forbindelse ikke forstås i for snæver betyd-
ning. Af emner, som vedrører erhvervsvirk-
somheden, kan nævnes omlægning af, ind-
skrænkninger i eller udvidelser af fondens
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eller en dattervirksomheds erhvervsvirksom-
hed, men også emner, som mere indirekte
vedrører erhvervsvirksomheden, må falde
inden for de arbejdstagervalgte bestyrelses-
medlemmers kompetence. De vil således skul-
le deltage i den generelle disponering over
fondens overskud, herunder hvor stor en del
af overskuddet, der skal stilles til rådighed til
uddeling i henhold til fondens formål, hen-
holdsvis henlægges til konsolidering af er-
hvervsvirksomheden. Derimod vil den nær-
mere fordeling af de afsatte beløb til fondens
ikke-erhvervsmæssige, typisk alemnnyttige
formål ikke være omfattet al de arbejdstager-
valgte bestyrelsesmedlemmers kompetence,
ligesom de i almindelighed vil være afskåret
fra at deltage i behandlingen af spørgsmål om
ændring af fundatsen i henseende til, hvilke
ikke-erhvervsmæssige formål fonden kan støt-
te.
Behandlingen af disse spørgsmål er som le-
gatretlige anliggender underlagt stifterens vil-
je, således som denne er kommet til udtryk i
fundatsen. Stifteren har i fundatsen - mere
eller mindre detaljeret - fastsat retningslini-
erne for bestyrelsens beslutningsfrihed på dis-
se områder, og har eventuelt i fundatsen
fastsat bestemmelser om bestyrelsens sam-
mensætning under hensyn til fondens almen-
nyttige, videnskabelige etc. formål.
Greve og Vistisen mener, at stk. 1, 2. pkt., bør
udgå. Disse medlemmer finder det afgørende,
at der ikke gøres forskel på bestyrelsesmed-
lemmernes retsstilling, alt efter hvem der har
udpeget dem. En forskelsbehandling vil i
øvrigt næppe kunne undgå at have en negativ
virkning på samarbejdet i bestyrelsen. Der er
ingen særlig grund til at lægge afgørende vægt
på stifterens vilje netop vedrørende dette
spørgsmål. Der henvises herved til, at en
konsekvent hensyntagen til stifterens vilje,
således som denne er kommet til udtryk i
fundatsen, i det hele ville umuliggøre en
præceptiv lovgivning, og at flertallet ikke på
alle områder har indtaget dette standpunkt.
Disse medlemmer kan ej heller tilslutte sig
flertallets betragtning om, at medbestemmel-
sesrettens idé ifølge aktie- og anpartsselskabs-
lovene — at give arbejdstagerne indsigt og
indflydelse i spørgsmål om erhvervsvirksom-
heden - nødvendigvis skal begrænse den ind-
flydelse, som skal tilkomme arbejdstagerre-
præsentanterne i fonde, der adskiller sig væ-
sentligt fra de nævnte selskabsformer.

Udvalget foreslår i stk. 1, 3. pkt., at de arbejds-
tagervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke -
medmindre fundatsen bestemmer andet -
deltager i bestyrelsens behandling af spørgs-
mål om udpegelse af et nyt medlem i forbin-
delse med, at et bestyrelsesmedlem, der ikke
er valgt af arbejdstagerne, træder tilbage.
Som det fremgår af bemærkningerne til ud-
kastets § 10, stk. 1, overlader lovudkastet det
til stifteren selv at bestemme, hvorledes be-
styrelsen skal udpeges. Stifteren kan f.eks.
bestemme, at bestyrelsen skal være selvsup-
plerende. Når stk. 1, 3. pkt., bestemmer, at de
arbejdstagervalgte bestyrelsesmedlemmer
ikke deltager i udpegelsen af nye bestyrel-
sesmedlemmer i disse tilfælde, skyldes det, at
der ellers ville tilkomme disse medlemmer en
indflydelse på evt. hele bestyrelsens sammen-
sætning, hvilket går ud over sigtet med ar-
bejdstagerrepræsentationen. De interesse-
grupper, der i øvrigt er repræsenteret i besty-
relsen, har omvendt ikke indflydelse på valget
af de arbejdstagervalgte bestyrelsesmedlem-
mer.
Som konsekvens af, at de arbejdstagervalgte
bestyrelsesmedlemmer efter stk. 1, 2. og
3. pkt., ikke deltager i bestyrelsens behand-
ling af visse spørgsmål, finder udvalget det
praktisk i stk. 2 at præcisere, at de pågæl-
dende bestyrelsesmedlemmer ikke medregnes
ved opgørelsen af, om bestyrelsen er beslut-
ningsdygtig, når det kræves, at et bestemt
antal eller en bestemt del af medlemmerne er
til stede.

Til § 12.

Stk. 1 svarer til aktieselskabslovens § 53,
stk. 1, som ændret ved lov nr. 282 af 9. juni
1982. Den pålægger de enkelte medlemmer af
moderfondens bestyrelse og direktion en
underretningspligt over for bestyrelsen om
deres kapitalandele i dattervirksomheder.
Meddelelserne indføres i en særlig protokol,
den såkaldte købs- og salgsbog, som kun er
tilgængelig for bestyrelsens medlemmer, men
bestyrelsen i en moderfond kan vælge at føre
en fællesprotokol for samtlige virksomheder i
koncernen. Oplysningspligten tjener bl.a. til
at gøre forbudet i stk. 2 mod spekulation
effektivt og tillige som supplement til inhabili-
tetsreglen i § 17 i udkastet til lov om fonde,
hvortil der er henvist i § 10, stk. 2.
Forbudet i stk. 2 mod, at bestyrelsesmedlem-
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mer og direktører udfører eller deltager i
spekulationsforretninger vedrørende kapital-
andele i dattervirksomheder, svarer til aktie-
selskabslovens § 53, stk. 2.
Overtrædelse af § 12 straffes efter § 44, stk. 2,
nr. 1.

Til § 13.

Bestemmelsen i stk. 1 svarer til aktieselskabs-
lovens § 55. Begrundelsen for denne pligt for
bestyrelsen i en moderfond er ligesom i aktie-
og anpartsselskabslovene dels dattervirksom-
hedens almindelige interesse i at blive gjort
bekendt med, at modervirksomheden nu har
opnået en bestemmende indflydelse over dat-
tervirksomheden, dels de særlige pligter, som
koncernforholdet medfører for dattervirksom-
heden.
Er fonden ikke allerede registreret som er-
hvervsdrivende fond, men alene i fondsregi-
steret, følger det af udkastets § 33, at den skal
anmeldes som erhvervsdrivende fond til ak-
tieselskabs-registeret.
Bestemmelsen i stk. 2 svarer til aktieselskabs-
lovens § 55a og medfører pligt for moder-
fonden til at underrette dattervirksomhederne
om forhold af interesse for koncernen. Den
enkelte dattervirksomhed skal endvidere un-
derrettes om påtænkte beslutninger af væ-
sentlig betydning for dattervirksomheden.
Bestemmelserne omfatter alle dattervirksom-
heder, uanset om arbejdstagerne har valgt
medlemmer af bestyrelsen.
Underretningspligten vedrører kun koncer-
nens erhvervsmæssige forhold, og hvad der
må sidestilles hermed, derimod ikke de rent
legatmæssige forhold.
Som forhold, der er omfattet af underret-
ningspligten, kan nævnes ophør eller flytning
af dattervirksomhederne eller dele af disse,
indskrænkninger i, udvidelse eller ændringer
af dattervirksomhedernes erhvervsvirksom-
hed, ændringer i dattervirksomhedernes or-
ganisation samt påbegyndelse eller afslutning
af dattervirksomhedernes vedvarende sam-
arbejde med andre virksomheder.

Til § 14.

Bestemmelserne i stk. 1-4 vedrører fondens
ledelse og den interne kompetencefordeling
mellem bestyrelsen og direktionen. Bestem-

melsen bygger på aktieselskabslovens § 54,
men udvalget har fundet, at der ikke er behov
for at medtage alle detaljerne i § 54.
Stk. 1 svarer til aktieselskabslovens § 54.
stk. 1, 1. pkt., som affattet ved lov nr. 282 af
9. juni 1982. Den fastslår, at bestyrelsen fore-
står ledelsen og — da den i fonde er det øverste
besluttende organ — organisationen af fondens
virksomhed. Hvis der findes en direktion,
forestås ledelsen af bestyrelsen og direktio-
nen.
Den nærmere fordeling af ledelsesadgang og
-pligt mellem direktion og bestyrelse inde-
holdes i stk. 2. Herefter varetager direktionen
den daglige ledelse af fonden. Ved den nær-
mere fastlæggelse af begrebet daglige ledelse
må hensyn tages til virksomhedens art og
størrelse samt til sædvane inden for de enkelte
brancher. Udvalget har ikke fundet det på-
krævet at overføre de detaljerede regler i
aktieselskabslovens § 54, stk. 2, 2.-4. pkt.,
hvor den daglige ledelse defineres, og hvor-
efter dispositioner, der efter fondens forhold
er af usædvanlig art eller stor betydning, skal
forelægges bestyrelsen og normalt kun kan
foretages efter bemyndigelse fra denne. Dog
må det ifølge forholdets natur også for fonde
gælde, at forudgående bemyndigelse kan und-
lades, når bestyrelsens beslutning ikke kan
afventes uden væsentlig ulempe for fonden,
men bestyrelsen skal i så fald snarest muligt
underrettes om den trufne disposition.
Bestemmelserne om bestyrelsens og direktio-
nens pligt med hensyn til bogføringen og
formueforvaltningen er samlet i stk. 3, der
svarer til aktieselskabslovens § 54, stk. 3. Fin-
des der ingen direktion, påhviler pligterne
bestyrelsen. Er der en direktion, skal denne
sørge for, at bogføringen foregår på betryg-
gende måde i overensstemmelse med lovgiv-
ningen. Bogføringen omfatter hele fondens
bogholderi og regnskabsvæsen. Bestyrelsen
skal føre kontrol med direktionens bogføring
og formueforvaltning. Bestyrelsens og direk-
tionens pligt omfatter efter ordlyden også
aktivernes forsvarlige anbringelse.
Reglerne i stk. 2 og 3 om kompetenceforde-
lingen mellem bestyrelse og direktion er kun
interne kompetenceregler, hvis overtrædelse
ikke kan påberåbes som ugyldighedsgrunde
af fonden over for trediemand. Udvalget har
ikke fundet det påkrævet at præcisere dette i
lovteksten, således som tilfældet er i aktie-
selskabslovens § 54, stk. 1, 3.-4. pkt.
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Til § 15.

Hovedreglen er, at formanden for bestyrelsen
skal sørge for, at der afholdes bestyrelses-
møde, når dette er nødvendigt, jfr. § 18,
stk. 1, i udkastet til lov om fonde, som ved
udkastets § 10, stk. 2, er gjort anvendelig på
erhvervsdrivende fonde. Formanden har an-
svaret for, at der indkaldes til bestyrelses-
møde, og bestemmer - i det omfang andet
ikke er fastsat i fundatsen - selv indkaldelses-
måden, ligesom han skal påse, at alle med-
lemmerne indkaldes, jfr. § 18, stk. 1, i ud-
kastet til lov om fonde.
I udkastets § 15 foreslår udvalget, at forlan-
gende om indkaldelse kan fremsættes af et
bestyrelsesmedlem eller en direktør samt af
fondsmyndigheden eller overregistrator. Ud-
valget forudsætter dog, at fondsmyndigheden
eller overregistrator kun i sjældne tilfælde vil
forlange bestyrelsen indkaldt, f.eks. hvor be-
styrelsen ikke besvarer henvendelser fra de
pågældende myndigheder.

Til § 16.

I udkastet til lov om fonde har udvalget ikke
foreslået regler om bestyrelsens og direktio-
nens adgang til at forpligte fonden ved rets-
handler. For erhvervsdrivende fonde finder
udvalget, at der kan være større behov for
tegningsregler, og udvalget foreslår i § 16
regler svarende til aktieselskabslovens § 60,
stk. 2 og 3, og anpartsselskabslovens § 41,
stk. 2 og 3, således som disse er affattet ved
lov nr. 282 og 283 af 9. juni 1982.
Udvalget har ikke fundet grund til at overføre
reglerne i aktieselskabslovens § 61 på fonde.
Reglerne indsattes i aktieselskabslovgivnin-
gen ved lov nr. 503 af 29. november 1972, der
gennemførte EF's 1. selskabsretsdirektiv af
9. marts 1968 og passer mindre vel på fon-
dens ikke-erhvervsmæssige virksomhed.

Kapitel 6. Årsregnskab og revision.

Årsregnskaber.
Der eksisterer ikke efter gældende ret forskrif-
ter, der generelt pålægger selvejende institu-
tioner at udarbejde og offentliggøre årsregn-
skaber. Udøver fonden erhvervsvirksomhed,
har fonden bogføringspligt, jfr. § 1,A, nr. 6, i
bogføringslov nr. 178 af 5. juni 1959. Nær-

mere regler om bogføringen indeholdes i han-
delsministeriets bekendtgørelse nr. 226 af
18. juni 1959 om bogføringspligtens omfang
og indhold med senere ændringer. Bestem-
melserne tager i første række sigte på den
interne bogføring, men bekendtgørelsen giver
tillige visse regler om regnskabsaflæggelsen.
I praksis stilles der ved stadfæstelse af fonde
krav om, at bestyrelsen hvert år aflægger
regnskab omfattende indtægter, udgifter og
status, men der stilles normalt ikke krav om,
at fundatsen indeholder særlige regler om
regnskabets opstilling. Ofte har standarden
»god regnskabsskik« været lagt til grund for
regnskabsaflæggelsen for fonde, herunder
ikke mindst de erhvervsdrivende. Denne stan-
dard kom bl.a. til udtryk i aktieselskabslovens
kapitel 12 om årsregnskaber m.v.
Disse regler har ikke været til hinder for, at
årsregnskabet suppleredes med afdelings-
regnskaber. Dette har haft særlig betydning
for de fonde, der i praksis har aflagt (aflæg-
ger) årsregnskab med afdelingsregnskaber
med særligt henblik på den del af fondens
virksomhed, der har forbindelse med er-
hvervsvirksomhed.
Efter gældende ret er der ikke en generel
adgang for offentligheden eller for fondens
kreditorer, medkontrahenter og arbejdstagere
til gennem årsregnskaber at få indsigt i fon-
dens økonomiske forhold og derigennem vare-
tage deres interesser. For stadfæstede fonde
gælder, at de til tilsynsmyndigheden indsend-
te regnskaber er offentligt tilgængelige efter
offentlighedslovens regler.
Aktie- og anpartsselskaber er undergivet de-
taljerede regnskabskrav. Med virkning for
regnskabsår, der begyndte den 1. februar
1982 eller senere, skal de udarbejde årsregn-
skab, årsberetning og eventuelt koncernregn-
skab efter reglerne i årsregnskabsloven.
Loven gennemfører EF's 4. selskabsretsdirek-
tiv fra 1978 om årsregnskaber og indeholder
herudover regler om aflæggelse af koncern-
regnskaber. Loven udvider det selskabsretlige
koncernbegreb til også at omfatte datter-
virksomheder, der ikke er aktie- eller anparts-
selskaber, jfr. bemærkningerne til udkastets
§2.
I forhold til de hidtidige regnskabsregler i
aktie- og anpartsselskabslovene indeholder
årsregnskabsloven væsentligt mere omfatten-
de regler om årsregnskabets opstilling og
indhold, bl.a. krav om anvendelse af skema-
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tiske opstillinger for såvel balance som resul-
tatopgørelse, samt udførlige vurderingsregler.
Som øverste norm for regnskabsaflæggelse
foreskriver loven, at regnskabet skal give et
retvisende billede af selskabets aktiver og
passiver, dets økonomiske stilling samt resul-
tatet.
Årsregnskabsloven giver ligesom de hidtidige
regler i aktieselskabsloven adgang til aflæg-
gelse af afdelingsregnskaber som supplement
til årsregnskabet.
I betænkning 937/1981 om kommanditselska-
ber foreslås, at årsregnskabsloven gøres an-
vendelig på kommanditselskaber, idet er-
hvervsdrivende selskaber så vidt muligt bør
undergives samme krav til regnskabsaflæg-
gelse.
Et væsentligt sigte med lovudkastet om er-
hvervsdrivende fonde er som tidligere nævnt,
at erhvervsvirksomhed, der udøves i fonds-
form, sker på vilkår, der svarer til dem, der
gælder for andre virksomhedsformer, hvor-
igennem erhvervsvirksomhed kan udøves,
navnlig aktie- og anpartsselskaber. Udvalget
foreslår derfor, at erhvervsdrivende fonde
som udgangspunkt skal aflægge regnskab i
overensstemmelse med reglerne i årsregn-
skabsloven.
Et krav om udarbejdelse og indsendelse til
aktieselskabs-registeret af årsregnskaber og
koncernregnskaber udarbejdet i overensstem-
melse med disse regler er - foruden for offent-
ligheden — af interesse for fondens kreditorer,
medkontrahenter, arbejdstagere, begunstige-
de efter formålet og myndigheder, især over-
registrator og fondsmyndigheden ved vareta-
gelsen af deres opgaver efter udkastets kapi-
tel 10.
Da årsregnskabslovens regler primært er af-
fattet med aktie- og anpartsselskaber for øje,
giver lovudkastet dog mulighed for de fravi-
gelser og tilpasninger, som nødvendiggøres af
fondes særlige forhold. Dette gælder også
årsregnskabslovens koncernregnskabsregler.

Revision.
Gældende ret foreskriver ikke revision af er-
hvervsdrivende fondes regnskaber. Hvis fon-
den er stadfæstet, stilles der i praksis krav om,
at fondens regnskaber revideres og indsendes
til gennemgang og decision af den stadfæsten-
de myndighed, jfr. nærmere bilag 1.
Hvis fonden benytter statsautoriserede eller
registrerede revisorer, gælder de almindelige

regler i lov nr. 68 af 15. marts 1967 om stats-
autoriserede revisorer, jfr. handelsministeri-
ets bekendtgørelse nr. 293 af 28. juni 1967, og
lov nr. 220 af 27. maj 1970 om registrerede
revisorer, jfr. handelsministeriets bekendtgø-
relse nr. 463 af 13. september 1976.
Efter udvalgets opfattelse bør erhvervsdriven-
de fonde fremtidig have pligt til at lade
årsregnskabet og det eventuelle koncernregn-
skab undergive revision.
Lovudkastets regler om revision er udarbej-
det med udgangspunkt i aktieselskabslovens
regler.

Til § 17.

Årsregnskabet.
Bestemmelsen i stk. 1 fastslår fondens pligt til
at aflægge årsregnskab og årsberetning samt
et eventuelt koncernregnskab. Pligten påhvi-
ler efter udkastets § 14 ledelsen. I overens-
stemmelse med § 2, stk. 1, i årsregnskabs-
loven fastslås, at årsregnskab, årsberetning og
et eventuelt koncernregnskab udgør en hel-
hed.
I stk. 2 foreslår udvalget, at de fleste af års-
regnskabslovens regler anvendes på fonde.
Når lovudkastet ikke henviser til årsregn-
skabslovens §§62 og 64 om indsendelse og
offentliggørelse m.v., skyldes det, at disse
regler ikke er direkte anvendelige, bl.a. fordi
fondes årsregnskaber ikke godkendes af en
generalforsamling. Lovudkastet indeholder
derfor i § 35, stk. 4, en regel om indsendelse af
årsregnskaber m.v. samt i § 41, stk. 1, adgang
for industriministeren til at fastsætte bestem-
melser herom.
De enkelte fondes særlige karakterer kan
medføre, at reglerne i årsregnskabsloven bør
fraviges. Hjemmel findes allerede i loven, jfr.
§ 4, stk. 4, §§ 6 og 7 samt § 26, stk. 2. Efter
§ 4, stk. 4, skal der ske de fravigelser fra
lovens bestemmelser, der er nødvendige for at
give et retvisende billede af fondens aktiver og
passiver, dens økonomiske stilling og resultat,
men fravigelsen skal anføres og begrundes i
noterne med angivelse af fravigelsens ind-
virkning på årsregnskabets udsagn om fon-
dens økonomiske forhold.
Fondenes særlige karakter af selvejende insti-
tutioner medfører endvidere, at en række
bestemmelser i årsregnskabsloven ikke eller
kun vanskeligt kan anvendes på fondes års-
regnskaber. Dette gælder navnlig de bestem-
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meiser, der forudsætter aktie- eller anparts-
selskabsretlige begreber, f.eks. selskabets
egne aktier eller anparter eller forudsætter, at
selskabet kan være en dattervirksomhed. Så-
danne bestemmelser findes bl.a. i årsregn-
skabslovens § 19, stk. 5, §§ 39 og 44, § 45,
1. pkt., § 46, stk. 4 og 5, §§ 52 og 53 samt
tildels § 9, stk. 2, § 46, stk. 2, sidste pkt., og
stk. 3, sidste pkt. Af lovtekniske grunde er det
ikke fundet hensigtsmæssigt i loven at op-
regne disse bestemmelser, bl.a. fordi de vil
kunne lå betydning for koncernregnskabet,
hvor der skal ske sammendrag med regnska-
ber for dattervirksomheder, der er aktie- eller
anpartsselskaber.
I stedet foreskrives i stk. 2, at der skal fore-
tages de fravigelser fra og tilpasninger til
årsregnskabslovens bestemmelser, der nød-
vendiggøres af fondes særlige karakter. Den
ubestemte form dækker over fonde som kate-
gori, idet hjemlen til fravigelser som følge af
de enkelte fondes særegenheder som nævnt
allerede findes bl.a. i årsregnskabslovens § 4,
stk. 4.
For visse fondes vedkommende har udvalget
imidlertid fundet, at der er behov for her-
udover i lovudkastet at medtage specielle
regler, hvorved årsregnskabsloven fraviges.
Det drejer sig om fonde, der udøver aktivite-
ter, der efter deres karakter og formål adskil-
ler sig væsentligt fra fondens erhvervsmæssige
virksomhed. Som tidligere nævnt er fonde
omfattet af lovudkastet, hvis fonden driver
erhvervsvirksomhed eller har den i § 1 anførte
forbindelse med erhvervsvirksomhed. Dette
gælder, selv om erhvervsdriften ikke er et
formål i sig selv, men tjener som grundlag for
varetagelsen af de formål, fonden skal tilgode-
se. Ved andre fonde er den erhvervsmæssige
aktivitet kun ét blandt flere formål. Som
eksempler på fonde med aktiviteter, der kan
adskille sig fra den erhvervsmæssige virksom-
hed, kan nævnes fonde, der udøver forskning,
museums-, hospitals- eller uddannelsesvirk-
somhed. I erhvervsdrivende fonde af den
her omhandlede karakter er der som anført
ovenfor mulighed og ofte et særligt behov for
at aflægge afdelingsregnskaber, i hvilke der
redegøres for fondens forskelligartede aktivi-
teter, men som indgår i den samlede resultat-
opgørelse for fonden med eliminering af afde-
lingernes mellemværender m.v. De særlige
aktiviteter, som en fond vil kunne udøve,
medfører endvidere, at det undertiden er nød-

vendigt af hensyn til opfyldelsen af årsregn-
skabslovens krav at behandle visse poster i
regnskabet efter særskilte regler.
Som følge heraf er der i stk. 3, nr. 1, optaget en
bestemmelse, hvorefter indtægter og udgifter
samt aktiver og passiver vedrørende de oven-
nævnte ikke-erhvervsmæssige aktiviteter skal
optages særskilt i årsregnskabet under særlige
hovedposter i det omfang, det er nødvendigt
for at give et retvisende billede af fondens
virksomhed. Disse særlige hovedposter skal
fremgå af resultatopgørelsen henholdsvis ba-
lancen med benævnelser, der angiver deres
karakter. Udkastet søger ikke at regulere de
nye hovedposters specifikation, men det fore-
slås i stk. 6, at industriministeren bemyndiges
til at foreskrive regler om specifikation og
opstilling af de særlige poster samt om for-
nødent særlige skemaer. Specifikationen af de
særlige poster beror på den nærmere beskaf-
fenhed af den pågældende aktivitet og må i
det mindste afspejle aktivernes opdeling i
anlægs- og omsætningsaktiver i det omfang,
det er nødvendigt for at give et retvisende
billede af fondens virksomhed. Om aktivi-
teten skal vises i balancen og i resultatop-
gørelsen som enkelte poster med dertil knyt-
tede noter eller som et særligt afdelingsregn-
skab, tager bestemmelsen heller ikke stilling
til. Udkastet benytter eksempelvis udtrykket
»passiver« i stedet for gæld for at præcisere
muligheden for at optage særlige poster for
afdelingers egenkapital.
Stk. 3, nr. 2, giver erhvervsdrivende fonde
adgang til at værdiansætte visse finansielle
anlægsaktiver vedrørende forannævnte ikke-
erhvervsmæssige aktiviteter efter andre regler
end de, der er foreskrevet i årsregnskabs-
lovens §§ 26-29.
Årsregnskabsloven indeholder i § 29 regler
om værdireguleringer ved nedskrivning af
anlægsaktiver. Hovedreglen er, at anlægsak-
tiver, både materielle og finansielle, skal ned-
skrives til den lavere værdi, de har på balan-
cetidspunktet, såfremt det må antages, at
værdiforringelsen vil være varig. Finansielle
anlægsaktiver kan dog nedskrives, selv om
værdiforringelsen ikke antages at være varig.
I alle tilfælde skal nedskrivningerne udgifts-
føres i resultatopgørelsen. Såfremt begrun-
delsen for at nedskrive ikke længere er til
stede, skal nedskrivningen tilbageføres over
resultatopgørelsen. Det er endvidere præcise-
ret, at nedskrivninger og korrektioner skal
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specificeres i noterne i det omfang, dette ikke
er sket i resultatopgørelsen, ligesom de altid
skal begrundes.
Mange erhvervsdrivende fonde, der har
andre formål end de erhvervsmæssige, følger i
dag en anden praksis, idet man undlader at
foretage løbende regulering af finansielle ak-
tivers værdi over resultatopgørelsen. Regler
svarende til årsregnskabslovens påtænkes
ikke indført for ikke-erhvervsdrivende fonde i
de forskrifter om årsregnskabet, der kan
udstedes efter § 41, stk. 1, nr. 6, i udkastet til
lov om fonde. Baggrunden herfor er navnlig,
at de pågældende værdipapirer er urørlige,
jfr. § 9 i udkastet til lov om fonde, og ikke
forudsættes afhændet, førend de indløses,
f.eks. for obligationers vedkommende ved ud-
trækning til pari. Som en yderligere begrun-
delse for ikke at lade værdiregulering af visse
værdipapirer indgå i resultatopgørelsen har
det været fremført, at fonde ville have vanske-
ligt ved at tilrettelægge en rimelig uddelings-
politik, hvis fondenes overskud på grund af
kursreguleringer var undergivet hyppige og
store svingninger.
Udvalget finder, at det kan tillades, at visse
finansielle anlægsaktiver, navnlig obligatio-
ner og lignende værdipapirer - inden for
rammerne af årsregnskabslovens § 26, stk. 2 —
undlades værdireguleret, således som det el-
lers er foreskrevet efter forsigtighedsprincip-
pet i § 26, stk. 1, nr. 3, sammenholdt med
§ 29. Hjemlen hertil findes som ovenfor anført
i nr. 2. Det følger af formuleringen, at bestem-
melsen kun omfatter aktiver, der angår de
ikke-erhvervsmæssige aktiviteter. Der skal gi-
ves oplysning om årsagen til fravigelsen fra
årsregnskabslovens regler og fravigelsens ind-
virkning på årsregnskabets billede af fondens
økonomiske forhold, d.v.s. gives oplysning
om, hvilken værdi de pågældende aktiver
skulle have, såfremt de var værdiansat efter
§§26 og 29. Det følger af årsregnskabslovens
§ 42, at noterne skal oplyse om de værdian-
sættelsesprincipper, der er benyttet, og derfor
særskilt må oplyse om den manglende værdi-
regulering.
Hvad særlig aktier og tilsvarende kapitalan-
dele angår, skal udvalget fremhæve, at aktier
m.v., der danner grundlag for en bestemmen-
de indflydelse over et aktieselskab m.v., eller i
øvrigt er tilknyttet den erhvervsmæssige akti-
vitet, ikke omfattes af stk. 3, nr. 2. For andre
aktiers eller kapitalandeles vedkommende vil

en undladelse af at lade kursregulering indgå
i resultatopgørelsen normalt give anledning
til betænkeligheder, således at fravigelsen fra
regnskabslovens regler med hensyn til be-
handlingen af kursregulering kræver en særlig
begrundelse. Har bestyrelsen herefter på
grundlag af et regnskabsmæssigt overskud,
der fremkommer, uden at kursreguleringer er
foretaget over resultatopgørelsen, foretaget
uddelinger, således at der ikke vil være til-
strækkelige midler til at dække fondens kredi-
torer, vil bestyrelsen kunne ifalde erstat-
ningsansvar. Revisor skal gøre anmærkning
herom i revisionspåtegningen efter udkastets
§ 23, stk. 2.
Udvalget foreslår i stk. 6, at industriministe-
ren bemyndiges til at fastsætte nærmere reg-
ler med hensyn til de omhandlede fravigelser i
stk. 3. Desuden gives som nævnt bemyndigel-
se til at foreskrive særlige skemaer, såfremt
der skulle vise sig behov herfor.
En selvejende institution kan ikke være dat-
tervirksomhed. Ingen kan have ejerinteresser
deri og dermed på dette grundlag have en
bestemmende indflydelse. En fond vil dog
fundatsmæssigt kunne have til formål at pro-
ducere, forske m.v. udelukkende til fordel for
en bestemt anden virksomhed. Fælles besty-
relsesmedlemmer med denne anden virksom-
hed vil også kunne forekomme. Sådanne til-
knytningsforhold bør oplyses i årsregnskabet
efter samme retningslinier som i årsregn-
skabsloven. Udvalget foreslår derfor i stk. 5,
at en fond, der ved fundatsbestemmelse er
tilknyttet en anden erhvervsdrivende virk-
somhed eller en anden fond, skal oplyse de
regnskabsmæssige virkninger af disse forbin-
delser i årsregnskabet eller i årsberetningen.

Koncernregnskaber.
Det koncernbegreb, udvalget foreslår i ud-
kastets § 2, er i overensstemmelse med års-
regnskabslovens koncernbegreb. Udgangs-
punktet har været, at årsregnskabslovens
koncernregnskabsregler bør gælde for grup-
per af virksomheder, hvor en fond er moder-
virksomhed. § 17, stk. 2, henviser derfor til
årsregnskabslovens kapitel 8 om aflæggelse af
koncernregnskaber. Dette får betydning for
fonde, hvis erhvervsmæssige virksomhed helt
eller delvis udøves af en virksomhed, hvori
fonden har bestemmende indflydelse på den
måde, der beskrives i udkastets § 1, stk. 2,
nr. 3, og § 2.
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Udvalget er opmærksom på, at det hyppigt i
praksis vil være mest hensigtsmæssigt at af-
lægge koncernregnskab uden inddragelse af
moderfondens årsregnskab i dette. Dette vil
ikke blot være tilfældet i de i årsregnskabs-
lovens § 61 omhandlede situationer, hvor en
koncernredegørelse kan træde i stedet for et
koncernregnskab, men også i øvrigt hvor mo-
derfonden har en betydelig selvstændig legat-
virksomhed ved siden af sin erhvervsmæssige
virksomhed.
En del af behovet for særlige regler om konso-
lidering tilgodeses af stk. 2, hvorefter der kan
foretages de fravigelser, der følger af fondes
særlige forhold. Udvalget har imidlertid fun-
det, at det af klarhedsgrunde og lovtekniske
grunde er fornødent udtrykkeligt at give mu-
lighed for at udarbejde et koncernregnskab
som en konsolidering af regnskaber i fondens
dattervirksomheder, men uden inddragelse af
moderfonden selv. Bestemmelsen herom fin-
des i stk. 4, der omfatter både tilfælde, hvor
fonden alene besidder kapitalandele i én dat-
tervirksomhed, der selv er modervirksomhed
for andre dattervirksomheder, og tilfælde,
hvor fonden besidder kapitalandele i flere
dattervirksomheder (søstervirksomheder). I
det sidste tilfælde kan koncernregnskabet
udarbejdes ved »vandret konsolidering«.
Ikke enhver moderfond kan anvende bestem-
melsen. Deltager moderfonden i koncernens
drift, enten ved selv at drive erhvervsvirk-
somhed efter § 1, stk. 2, nr. 1 eller 2, eller ved
långivning til eller sikkerhedsstillelse for dat-
tervirksomhederne, kan bestemmelsen ikke
anvendes. Særlig ved lån eller sikkerhedsstil-
lelse fremhæves, at der da opstår interne
mellemværender, som tilsiger, at konsolide-
ring bør ske efter de normale principper.
Udvalget finder, at der er en sådan sammen-
hæng mellem finansiering af et aktie- eller
anpartsselskabs kapitalbehov ved tegning af
aktie- eller indskudskapital og ved ydelse af
lån mod konvertible gældsbreve, at der er
grund til at ligestille konvertible gældsbreve
med aktie- og anpartsbesiddelser.
§ 17, stk. 4, 2. pkt., kræver, at der i moder-
fondens årsberetning skal gives oplysning om
anvendelse af den her omhandlede frem-
gangsmåde, ligesom årsberetningen skal op-
lyse om hele koncernens samlede årsresultat,
samlede egenkapital eller samlede tab, jfr.
årsregnskabslovens § 59, stk. 2, og § 61,
stk. 2. Kravet om opgørelse efter årsregn-

skabslovens kapitel 8 indebærer anvendelse af
de elimineringsmetoder, der skal anvendes på
konsolidering i almindelighed, således at
eventuel indbyrdes besiddelse af kapitalan-
dele mellem dattervirksomhederne også skal
elimineres. I lighed med årsregnskabslovens
§§ 43 og 61 kan de krævede yderligere oplys-
ninger undlades, såfremt de kapitalinteresser,
der ligger til grund for koncernforholdet,
værdiansættes i overensstemmelse med års-
regnskabslovens § 40 om den såkaldte indre
værdis metode.

Til § 18.

Stk. 1 fastslår, at en fonds årsregnskab og
koncernregnskab skal revideres af en eller
flere revisorer, samt at disse udpeges af besty-
relsen eller i henhold til fundatsen.
Hvor fundatsen ikke udtrykkeligt tillægger
andre kompetence til at vælge revisorer, til-
kommer kompetencen bestyrelsen, der er fon-
dens øverste myndighed og ledelse, jfr. ud-
kastets § 14.
Fundatsens bestemmelser kan f.eks. gå ud på,
at en eller flere revisorer skal udpeges af en
bestemt organisation, f.eks. Foreningen af
Statsautoriserede Revisorer eller Foreningen
af Registrerede Revisorer, eller at revisionen
skal foretages af et bestemt revisionsselskab.
Fundatsen kan endvidere indeholde andre
særlige regler, f.eks. at revisorerne skal være
statsautoriserede. I de fleste fonde vil reglerne
om revisorer i lovudkastets §§ 18-26 dog efter
udvalgets opfattelse være tilstrækkelige.
Udvalget finder ikke grundlag for at foreslå,
at revisor skal godkendes af fondsmyndig-
heden, forinden han tiltræder. Det offentliges
interesser tilgodeses gennem kravet i stk. 4
om, at revisor skal være statsautoriseret eller
registreret samt gennem reglerne i §§ 18 og 19
om revisors uafhængighed sammenholdt med
reglerne i revisorlovgivningen.
Undlader ledelsen at vælge en ny revisor i
overensstemmelse med fundatsen og loven,
efter at den hidtidige revisor er fratrådt eller
efter en indtruffen vacance, og er der ingen
suppleant, udnævner fondsmyndigheden efter
stk. 2 en ny revisor. Den pågældende revisor
fungerer ikke blot midlertidigt, indtil ledelsen
udpeger en revisor, men fungerer som fon-
dens revisor i en eventuelt fastsat valgperiode
henholdsvis i den resterende del af denne.
Stk. 3 indeholder regler om revisors myndig-
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hed og bopælspligt her i landet. De svarer i alt
væsentligt til aktieselskabslovens § 83, stk. 1,
jfr. § 176, stk. 1. Krav om bopæl her i landet
gælder — ligesom i aktieselskabsloven — ikke i
det omfang, kravet strider mod internationale
forpligtelser, eller andet følger af bestemmel-
ser fastsat af industriministeren, men lovud-
kastet tillægger herudover fondsmyndigheden
en konkret dispensationsadgang.
Revisors opgaver tilsiger, at han opfylder
revisorlovenes krav til kvalifikationer og uaf-
hængighed. Derfor bestemmer stk. 4, at
mindst en af revisorerne skal være statsauto-
riseret eller registreret revisor. Reglen svarer
til aktieselskabslovens § 83, stk. 2, og en til-
svarende regel er indsat i anpartsselskabs-
lovens § 64, stk. 2, ved lov nr. 283 af 9. juni
1982.
I overensstemmelse med aktieselskabslovens
§ 83, stk. 4, foreskriver udkastets stk. 6, at i
tilfælde, hvor der vælges flere revisorer, skal
disse være uafhængige af hinanden. Af særlig
betydning er reglen om, at hvis der skal være
to revisorer, kan de ikke begge være tilknyttet
samme revisionsselskab, jfr. også § 13, stk. 2,
i lov nr. 68 af 15. marts 1967 om statsautori-
serede revisorer, samt § 6, stk. 2, i bekendt-
gørelse nr. 463 af 13. september 1979 om
registrerede revisorers virksomhed og forret-
ningsbetingelser.

Til § 19.

De habilitetskrav, der i § 19 stilles til revisor,
svarer med enkelte præciseringer til aktiesel-
skabslovens § 85, stk. 1, og skal sikre revisors
uafhængighed i forhold til fonden.
Efter § 13, stk. 1, nr. 3, i lov om statsautori-
serede revisorer må en statsautoriseret revisor
i øvrigt ikke være revisor i en virksomhed,
hvori han eller hans nærmeste familie har en
mere betydelig økonomisk interesse.
Når udvalget i nr. 2 har udvidet bestemmel-
sen til ikke blot at gælde for personer, der står
i afhængighedsforhold til fonden, men også til
en dattervirksomhed, er dette en konsekvens
af, at reglen i aktieselskabslovens § 85, stk. 2,
om datterselskabsrevisorer ikke er overført til
lovudkastet.
Under hensyn til fondenes meget forskellig-
artede karakter har udvalget ikke fundet det
nødvendigt at overføre aktieselskabslovens
§ 83, stk. 5, hvorefter der til revisor i et

datterselskab så vidt muligt bør vælges
mindst en af moderselskabets revisorer.
Forbudet i nr. 3 foreslår udvalget udstrakt til
at gælde ikke blot ægteskab, men også faste
samlivsforhold.

Til § 20.

Bestemmelsen om, at revisor til enhver tid
kan afsættes af den, der har valgt ham, svarer
til aktieselskabslovens § 86, stk. 2.
Da der ikke i fonde er en generalforsamling,
foreslår udvalget, at der tillige tillægges
fondsmyndigheden adgang til at afsætte revi-
sor, dersom han ikke længere opfylder betin-
gelserne for at være revisor eller i øvrigt har
vist sig uegnet.
Udvalget har ikke fundet behov for at over-
føre reglen i aktieselskabslovens § 86 om, at
revisor til enhver tid kan fratræde sit hverv,
da dette må være en selvfølge. Udvalget
henviser i øvrigt til § 26, hvorefter den fra-
trædende revisor er berettiget til at meddele
den tiltrædende revisor grunden til sin fra-
træden.

Til § 21 .

Bestemmelsen svarer til aktieselskabslovens
§ 89 og pålægger ledelsen, herunder en dat-
tervirksomheds ledelse, en oplysningspligt
over for revisor, i det omfang oplysningerne
efter revisors skøn er nødvendige for revisio-
nen.

Til § 22.

I overensstemmelse med aktieselskabslovens
§ 88, stk. 1, angiver stk. 1, 1. pkt., de alminde-
lige retningslinier for revisionens udførelse
gennem en generel henvisning til de krav, der
følger af den retlige standard »god revisions-
skik«.
Stk. 1, 2. pkt., foreskriver, at revisor skal efter-
komme de krav vedrørende revisionen, som
måtte blive stillet af overregistrator eller
fondsmyndigheden. Forslaget skal ses i sam-
menhæng med udvalgets forslag i § 25, hvor-
efter overregistrator eller fondsmyndigheden
kan pålægge revisor at give oplysninger om
fondens forhold.
En vurdering af hensigtsmæssigheden af le-
delsens forretningsmæssige dispositioner (for-
valtningsrevision) falder uden for revisors op-
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gaver. Revisor skal dog påse, at bestyrelsens
dispositioner ikke krænker fundatsen eller
lovgivningen og har i denne forbindelse pligt
til i sin påtegning på årsregnskabet at gøre
opmærksom på sådanne dispositioner, jfr.
udkastets § 23, stk. 3.
Er fonden moderfond, skal revisor efter be-
stemmelsen i stk. 2 tillige revidere koncern-
regnskabet og koncernvirksomhedernes ind-
byrdes regnskabsmæssige forhold. Reglen
svarer til aktieselskabslovens § 88, stk. 2.

Til § 23.

Lov nr. 68 af 15. marts 1967 om statsautori-
serede revisorer fastslår i § 12, stk. 1, at en
statsautoriseret revisors underskrift på et
regnskab, medmindre andet fremgår af påteg-
ningen, anses som udtryk for, at regnskabet er
revideret af ham, og at det er rigtigt opstillet
på grundlag af bogføringen og opgjort under
omhyggelig hensyntagen til bestående vær-
dier, rettigheder og forpligtelser og i overens-
stemmelse med lovgivningens krav til regn-
skabsaflæggelsen.
En tilsvarende bestemmelse findes i § 6 i lov
nr. 220 af 27. maj 1970 om registrerede revi-
sorer.
Revisors påtegning på fondens års- og kon-
cernregnskab vil derfor betyde, at han har
påset, hvad der påhviler ham efter reglerne i
udkastets § 22, jfr. § 18, stk. 4. Udvalget har
på denne baggrund ikke fundet behov for at
overføre reglen i aktieselskabslovens § 90, der
foreskriver, at revisor ved påtegning på regn-
skabet skal bekræfte, at han har revideret
regnskabet.
Ved lov nr. 282 af 9. juni 1982 om ændring af
aktieselskabsloven har man ophævet den hid-
tidige sondring mellem revisionspåtegning og
revisionsberetning, således at der kun skal
gives én erklæring, der benævnes »revisions-
påtegningen«.
Udvalget foreslår, at krav til revisionspåteg-
ning svarende til aktieselskabslovens § 91,
som ændret ved nævnte lov, indsættes i lov-
udkastet.
Udvalget kan endvidere tiltræde bemærknin-
gerne til aktieselskabslovforslaget, hvorefter
revisionspåtegningen, dersom revisionen af-
sluttes uden anmærkninger, bør meddeles i
standardiseret form, f.eks. således:
»Jeg har revideret årsregnskabet (og koncern-
regnskabet) for 19XX for (fondens navn).

Regnskabet(erne) er aflagt i overensstemmel-
se med lovgivningens og fundatsens regn-
skabsbestemmelser«.

Til § 24.

Bestemmelsen svarer til aktieselskabslovens
§ 92 om revisionsprotokollen som det nor-
male meddelelsesmiddel fra revisor til besty-
relsen om det løbende revisionsarbejde.

Til § 25.

Ifølge udkastets § 39 påhviler det fondsmyn-
digheden og overregistrator at påse overhol-
delsen af denne lov. En forudsætning herfor
er, at der sikres mulighed for at modtage
pålidelige informationer om fonden og dens
formueforvaltning. Indsendelse af reviderede
årsregnskaber m.v. udgør det væsentligste
grundlag herfor. Overregistrator og fonds-
myndigheden bør herudover have mulighed
for på en enkel og uformel måde at skaffe sig
yderligere eller supplerende oplysninger om
fonden.
Revisor indtager en central rolle som oplys-
ningskilde i kraft af sin stilling som uafhæn-
gigt organ med væsentlig indsigt i fondens
økonomiske forhold. Derfor foreslår udvalget,
at overregistrator og fondsmyndigheden kan
pålægge revisor at give oplysninger om fon-
dens forhold. En tilsvarende regel indeholdes
i lov om forsikringsvirksomhed § 190, stk. 2,
jfr. også § 36, stk. 5, i lov om banker og
sparekasser.
I udkastets § 42, stk. 1, 2. pkt., foreslås, at de
oplysninger, revisor afgiver til overregistrator
eller fbndsmyndigheden, kun er offentligt til-
gængelige i det omfang, overregistrator be-
stemmer dette.
Det følger af almindelige forvaltningsretlige
grundsætninger, at fondsmyndigheden eller
overregistrator skal gøre fondens bestyrelse
bekendt med revisors udtalelse.
Finder overregistrator efter gennemgangen af
fondens årsregnskaber, revisors påtegning på
regnskabet eller af andre årsager anledning til
at fa klargjort visse forhold vedrørende fon-
dens ledelse, kan overregistrator efter ud-
kastets § 40 iværksætte granskning.

Til § 26.

Af § 17, stk. 2, i lov om statsautoriserede
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revisorer og § 10, stk. 2, i lov om registrerede
revisorer samt af markedsføringslovens § 9
følger, at revisor og hans medarbejdere ikke
er berettigede til at afgive oplysninger om
fondens forhold til uvedkommende. Udvalget
har derfor ikke fundet behov for at foreslå en
regel herom. Derimod indeholder udkastets
§ 26 ligesom aktieselskabslovens § 94, 2. pkt.,
en bestemmelse, hvorefter den fratrædende
revisor er berettiget til at meddele den
tiltrædende revisor grunden til sin fratræ-
den.

Kapitel 7. Uddeling og
overskudsan vendelse.

Det tilkommer inden for fundatsens rammer
fondens bestyrelse at bestemme, hvor stor en
del af fondens disponible midler der skal
uddeles i henhold til formålet og til hvem.
Medmindre fonden er stadfæstet og dermed
underlagt offentligt tilsyn, der påser, at fun-
datsen overholdes, er der efter gaældende ret
ofte ingen udenforstående, der kan gribe ind,
f.eks. ved søgsmål, hvis bestyrelsen ikke til-
godeser de begunstigede efter formålet, såle-
des som det har været stifterens intentioner.
Dette kan bero på, at formålet er angivet som
et abstrakt, almennyttigt formål, f.eks. at
fremme en bestemt forskning, at de begunsti-
gede efter fundatsen er angivet generelt ved
visse kendetegn, f.eks. unge handelsfolk eller
at formålet går ud på en virksomheds konsoli-
dering og videreførelse.
Ligesom det er tilfældet for de ikke-erhvervs-
drivende fonde, jfr. kapitel 8 i udkastet til lov
om fonde, foreslår udvalget, at der også for
erhvervsdrivende fonde fastsættes regler, der
tager sigte på at sikre, at der sker uddeling til
de i fundatsen fastlagte formål.
For de erhvervsdrivende fondes vedkommen-
de gør der sig imidlertid særlige forhold gæl-
dende, som medfører, at reglerne i kapitel 8 i
udkastet til lov om fonde ikke uden videre kan
overføres. Dette skyldes, at der over for hen-
synet til at sikre at der sker uddeling efter
formålet, for mange erhvervsdrivende fonde
står hensynet til fondens konsolidering og evt.
videre udbygning, herunder - for holding-
fondes vedkommende — til fondens mulighed
for at indskyde yderligere kapital i de afhæn-
gige virksomheder med henblik på at efterleve
fundatsens krav om opretholdelse af kontrol-
len med dattervirksomheden. Hensynet til

formålets varetagelse og fondens konsolide-
ring er dog sammenfaldende, hvor formålet
alene går ud på at drive virksomheden.
Udvalgets forslag til regler om uddeling og
overskudsanvendelse i §§ 27-29 foretager en
afvejelse af disse hensyn.

Til § 27.

Bestemmelsen fastslår i 1. pkt, at bestyrelsen
har ret og pligt til at foretage uddeling til de
formål, som er fastsat i fundatsen.
Bestyrelsen kan ikke overlade til andre at
foretage uddelingen. Dette er imidlertid efter
udvalgets opfattelse ikke til hinder for, at der
— som det er kendt fra praksis — i fonden er et
rådgivende organ for bestyrelsen vedrørende
uddelingen. Bestemmelser herom kan være
optaget i fundatsen. Fundatsen kan ligeledes
foreskrive, at bestyrelsen forinden uddelingen
foretages skal indhente indstilling eller udta-
lelse fra andre.
Bestyrelsen skal sørge for, at der ikke uddeles
større beløb end forsvarligt under hensyn til
fondens — eventuelt koncernens — økonomiske
stilling. Udvalget foreslår ingen regel herom,
da den almindelige pligt til at lede fonden
forsvarligt efter udvalgets opfattelse frem by-
der den fornødne garanti. Udvalget stiller ej
heller forslag om en særlig konsolideringspligt
i form af en lovpligtig reservefond, da erfa-
ringerne med aktieselskabslovens §111,
stk. 1, har vist, at en sådan fond ikke har
større betydning.
Udvalget foreslår derimod i 2. pkt. en mere
skønspræget regel, hvorefter bestyrelsen kan
foretage rimelige henlæggelser til konsolide-
ring af fondens formue.
Hvis fonden har til opgave at bevare og
udbygge en erhvervsvirksomhed, er det ved
stadfæstede fonde antaget, at det i perioder er
lovligt ikke at uddele nogen del af et overskud
til det eventuelle andet (ikke-erhvervsmæs-
sige) formål, i det omfang konsolideringen må
anses for nødvendig.
Udvalget går ud fra, at denne praksis videre-
føres efter lovudkastet.

Til § 28.

Bestemmelserne i nr. 1 og 2 opregner ud-
tømmende de midler, hvoraf uddeling (bort-
set fra fondens ophør) kan ske.
Nr. 1 klargør i overensstemmelse med aktie-
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selskabslovens § 110, stk. 1, det regnskabs-
mæssige overskudsbegreb, på grundlag af
hvilket der kan foretages uddelinger respek-
tive henlæggelser til reserver.
Nr. 1 nævner to begrænsninger i overskuds-
begrebet, idet der skal ske fradrag af dels
udækket underskud, dels pligtige henlæggel-
ser. Pligtige henlæggelser kan følge af § 29
eller af fundatsens regler. Fundatsen kan
f.eks. foreskrive en procentvis fordeling af
overskuddet på henholdsvis formålets vareta-
gelse og virksomhedens konsolidering eller
kan foreskrive, at hele overskuddet skal hen-
lægges til grundkapitalen, således at uddelin-
ger i henhold til formålet først må finde sted,
efter at grundkapitalen har opnået en vis
størrelse eller efter et vist antal år.
En henlæggelsespligt kan også følge af besty-
relsens almindelige pligt til at lede erhvervs-
virksomheden forsvarligt, jfr. udkastets § 14.

Til § 29.

I § 26 i udkastet til lov om fonde foreslår
udvalget, at fondsmyndigheden kan henstille
til bestyrelsen og eventuelt optage forhand-
ling med denne med henblik på at få uddelin-
gerne forøget eller nedsat i tilfælde, hvor
uddelingerne står i misforhold til institutio-
nens midler. Må uddelingernes størrelse an-
ses for at indebære en fare for krænkelse af
fundatsen, kan fondsmyndigheden pålægge
bestyrelsen at foretage de fornødne disposi-
tioner med henblik på en forøgelse eller ned-
sættelse af uddelingerne. Udvalget foreslår i
/. pkt., at disse regler gøres tilsvarende anven-
delige på erhvervsdrivende fonde.
Som fremhævet i de indledende bemærknin-
ger til dette kapitel kan der ved erhvervs-
drivende fondes overskudsdisponering opstå
modstrid mellem varetagelsen af formålet og
hensynet til virksomhedens konsolidering.
Ved erhvervsdrivende fonde bør der være
rimelig indseende med, at bestyrelsen ved
fastlæggelsen af fondens uddelingspolitik også
tager hensyn til fondens erhvervsmæssige
konsolideringsbehov. Udvalget foreslår på
denne baggrund i 2. pkt., at overregistrator
efter indhentet udtalelse fra fondsmyndig-
heden kan pålægge bestyrelsen at foretage
henlæggelser.

Kapitel 8. Erstatning.

Til § 30.

Udkastet til lov om fonde indeholder i §§ 28-
30 almindelige regler om erstatningsansvaret
for bestyrelsesmedlemmer, direktører og revi-
sorer, som under udførelsen af deres hverv
forsætligt eller uagtsomt har tilføjet fonden
skade. Reglerne herom bygger på dansk rets
almindelige erstatningsregler. Der foreslås
endvidere hjemmel til at nedsætte erstat-
ningsansvaret, når dette findes rimeligt under
hensyn til skyldgraden, skadens størrelse og
omstændighederne i øvrigt.
Udvalget foreslår i stk. 1, at disse regler, der
svarer til aktieselskabslovens, gøres tilsvaren-
de anvendelige for erhvervsdrivende fonde for
så vidt angår bestyrelsesmedlemmer, direk-
tører, revisorer og granskningsmænd.
De nævnte personer kan også pådrage sig
erstatningsansvar over for andre end fonden,
nemlig fondens kreditorer eller trediemand.
Udvalget foreslår derfor en regel herom i
§ 30, stk. 2.

Kapitel 9. Ændring af fundatsen m.v.

Sammen med regler om ændring af fundatsen
foreslår udvalget i dette kapitel regler, bl.a. i
form af bemyndigelser, om fondes opløsning,
herunder sammenlægning (fusion), og om
omdannelse af ikke-erhvervsdrivende fonde
til erhvervsdrivende fonde og omvendt. Reg-
lerne foreslås samlet i ét kapitel. Udvalget
bemærker herved, at beslutning om opløsning
m.v. eller omdannelse ofte forudsætter en
fundatsændring.

Til § 31 .

I bemærkningerne til kapitel 10 (Ændringer
af fundatsen.) i udkastet til lov om fonde har
udvalget nærmere redegjort for sine overve-
jelser om betingelserne for at foretage ændrin-
ger af fundatsen. Disse betragtninger har efter
udvalgets opfattelse også gyldighed for er-
hvervsdrivende fonde. Udvalget foreslår der-
for, at § 31 og § 32, stk. 1 og 3, i udkastet til
lov om fonde gøres anvendelige på erhvervs-
drivende fonde.
Herefter har fondsmyndigheden kompeten-
cen til efter indstilling fra bestyrelsen at til-
lade, at en fundatsbestemmelse ændres, når
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bestemmelsen ikke eller kun vanskeligt kan
opfyldes eller er blevet uhensigtsmæssig. For-
inden fondsmyndigheden meddeler tilladel-
sen, skal den indhente justitsministerens sam-
tykke til ændringen. Hvor der derimod er
spørgsmål om at foretage fundatsændringer
uden forudgående indstilling fra bestyrelsen,
d.v.s. navnlig i tilfælde hvor fundatsens be-
stemmelser er uigennemførlige, åbenbart
uhensigtsmæssige eller strider mod lovgivnin-
gen, er kompetencen hos justitsministeren.
Bestemmelsen i § 32, stk. 2, i udkastet til lov
om fonde, hvorefter fonde kan opløses, når
egenkapitalen er under 50.000 kr., eller hvor
fondens midler er åbenbart utilstrækkelige til
at opfylde formålet, er ikke medtaget i ud-
kastet. Udvalget har herved tillagt det vægt,
at mange andre momenter end egenkapita-
lens størrelse eller erhvervsvirksomhedens
evne til at opfylde eventuelle andre formål
end erhvervsdriften kommer i betragtning
herved. F.eks. kan nævnes erhvervsvirksom-
hedens fremtidsudsigter, hensynet til med-
arbejdere og fremmedkapitalens finansiering.
Er fonden insolvent, vil den kunne erklæres
konkurs. I modsat fald kan opløsning finde
sted efter de regler, der udfærdiges i medfør af
udkastets § 32, stk. 1.
Udvalget er opmærksom på de særlige behov,
erhvervsdrivende fonde har for på en enkel og
hurtig måde at kunne tilpasse fundatsens
bestemmelser i tilfælde af skiftende konjunk-
turer, nye lovregler o.s.v. Ved affattelsen af
udkastets § 8 om forhøjelse afgrundkapitalen
og § 9, stk. 2, om kapitalforbrugende fonde
har udvalget lagt til grund, at bestyrelsen på
egen hånd kan foretage de ændringer af fun-
datsen, der er en nødvendig følge af beslut-
ningen. Af udkastets § 9, stk. 1, om kapital-
nedsættelse fremgår det, at bestyrelsens be-
slutning om nedsættelse kun kræver fonds-
myndighedens godkendelse.
Udvalget finder, at de nævnte behov i øvrigt
kan imødekommes gennem de undtagelser fra
godkendelses- og/eller samtykkekravet, som
justitsministeren ifølge udkastet til lov om
fonde § 31, stk. 3, kan fastsætte.

Til § 32.

I § 32 behandles opløsning og fusion.

Opløsning.

Bortset fra insolvente fonde, der kan opløses

efter konkurslovens regler, er den eneste regel
om fremgangsmåden ved opløsning af fonde
efter gældende ret skiftelovens § 82, hvorefter
reglerne om offentlig skiftebehandling af
dødsboer finder tilsvarende anvendelse for
»andre boer«.
Da opløsning af erhvervsdrivende fonde vil
være relativt sjældent forekommende, er det
fundet mest hensigtsmæssigt, at de nærmere
regler om fremgangsmåden i givet fald fast-
sættes ved bekendtgørelse. I stk. 1 foreslås
industriministeren derfor bemyndiget til at
fastsætte regler om opløsning af fonde. Ud-
valget går ud fra, at en eventuel bekendt-
gørelse vil følge aktieselskabslovens kapitel 14
om opløsning af aktieselskaber ved likvida-
tion med de ændringer og forenklinger, der
følger af, at der ikke i fonde er selskabs-
deltagere.
Det følger af udkastets § 14, stk. 1, at opløs-
ning besluttes af bestyrelsen. Fundatsen kan
indeholde bestemmelser om betingelserne for
fondens ophør eller eventuelt for afvikling af
erhvervsvirksomheden. Beslutning om opløs-
ning forudsætter normalt en fundatsændring,
som kræver fondsmyndighedens tilladelse
efter udkastets §31. Ikke enhver opløsning af
en fond vil dog kræve fundatsændring. Det
kan følge af fundatsen, at fonden er stiftet for
et bestemt tidsrum, hvorefter den skal op-
høre. Angår fondens fundats en tidsbegrænset
virksomhed, f.eks. et byggeris gennemførelse,
hvor ophørstidspunktet ikke på forhånd kan
fastsættes, eller er fondens virksomhed ophørt
af anden grund, f.eks. fordi den ejendom,
fonden havde til formål at eje og admini-
strere, er bortsaneret, vil en opløsning af
fonden derimod kræve fundatsændring.
Udvalget skal i denne forbindelse pege på, at
en forenklet »opløsning« kan følge af, at fon-
dens erhvervsvirskomhed ophører eller af-
hændes. I så fald skal fonden afmeldes som
erhvervsdrivende efter § 34. Herefter fortsæt-
ter fonden som ikke-erhvervsdrivende fond
efter reglerne i lov om fonde, hvis opløsnings-
regler i givet fald skal anvendes.

Fusion.
Reglerne om fusion i aktie- og anpartssel-
skabslovene angår alene fusioner, hvor alle de
involverede virksomheder er aktie- eller an-
partsselskaber. Udvalget finder, at lignende
regler bør gælde for fonde. I stk. 2 foreslås
industriministeren derfor bemyndiget til at
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fastsætte regler om fusion af fonde med hen-
holdsvis andre fonde eller med dattervirksom-
heder, der er aktie- eller anpartsselskaber,
således at fonden overtager dattervirksom-
heden.
Udvalget foreslår, at de regler om fusion, der
er indeholdt i aktieselskabsloven, som ændret
ved lov nr. 282 af 9. juni 1982, og som gen-
nemførte EF's 3. selskabsretsdirektiv af 9. ok-
tober 1978, skal være udgangspunktet for de
regler, industriministeren fastsætter efter
stk. 2. Reglerne skal imidlertid tilpasses, så-
ledes at der tages hensyn til fondenes særlige
forhold.
Udvalget har i denne forbindelse overvejet,
om fusionen skal betragtes som et skyldner-
skifte. Efter dansk rets almindelige regler vil
det skyldnerskifte, der følger af fusionen, be-
virke, at kreditorerne i de ophørende selska-
ber i mangel af særlig aftale kan forlange
deres fordringer indfriet. Denne ordning er
fraveget ved aktieselskabslovens kapitel 15
(og de tilsvarende regler i anpartsselskabs-
loven). Efter aktieselskabslovens § 134g kan
kreditorerne forlange indfrielse eller - ved
uforfaldne fordringer — sikkerhedsstillelse,
hvis de i § 134c omtalte vurderingsmænd har
afgivet erklæring om, at fusionen må antages
at medføre en forringelse af muligheden for
fyldestgørelse af kreditorerne i det enkelte
selskab. En lignende ordning vil efter udval-
gets opfattelse være rimelig ved fusion, hvori
fonde indgår. Det foreslås derfor, at industri-
ministerens bemyndigelse efter stk. 2 også
kommer til at omfatte regler om skyldner-
skifte.
Bemyndigelsen i nr. 2 er begrænset til fusio-
ner, hvor dattervirksomheden er et aktie- eller
anpartsselskab. For andre selskabsformer fin-
des ikke regler om fusion, og udvalget finder
det derfor vanskeligt at tillægge industrimini-
steren en tilsvarende bemyndigelse. Som ek-
sempel på de særlige problemer, der her
kan opstå, skal udvalget nævne spørgsmålet
om skyldnerskifte, hvor der i den ophørende
virksomhed er personligt hæftende deltagere
som f.eks. i kommanditselskaber.
For så vidt angår en fond, der ophører ved
fusion, følger det af udkastets § 31, at besty-
relsens beslutning om opløsning af fonden ved
fusion forudsætter en fundatsændring, og der-
for kræver fondsmyndighedens tilladelse. Fu-
sion betyder, at fonden ophører som selv-
stændig juridisk person. Ved fusion videre-

føres den ophørende fond af den overtagende
fond. Fondsmyndigheden skal derfor påse, at
den ophørende fonds virksomhed videreføres i
overensstemmelse med de berørte fundatsers
formål. Fusion forudsætter således, at de fu-
sionerende fonde har i det væsentlige iden-
tiske — eller i det mindste ikke uforenelige -
formål, eller at der gives tilladelse til formåls-
ændring efter §31.
Aktieselskabs-registeret må påse, at fonds-
myndighedens godkendelse foreligger, hvor
det kræves, og at fusionen er sket i overens-
stemmelse med fondsmyndighedens tilladelse
og reglerne om fusion.

Beskyttelse ajminoritetsdeltagere
i dattervirksomheder.
Aktieselskabslovens § 20b angår den situa-
tion, hvor et moderselskab ejer mere end ni
tiendedele såvel af aktierne eller anparterne
som af stemmerne i et datterselskab. Bestem-
melsen giver moderselskabet en ret til at
indløse minoritetsaktionærerne eller -anparts-
haverne.
Aktieselskabslovens § 20d giver datterselska-
bets minoritetsaktionærer eller -anpartshave-
re, der i disse tilfælde er så få, at de ikke har
flere af de almindelige minoritetsbeføjelser, en
tilsvarende ret til at forlange deres aktier eller
anparter indløst af moderselskabet.
Tilsvarende regler indeholdes i anpartssel-
skabslovens § 14d og f.
Udvalget finder, at en ret for minoriteten til
at kræve indløsning giver anledning til betæn-
keligheder, hvor modervirksomheden er en
fond. Fonden vil navnlig kunne have vanske-
lighed med at finansiere indløsningen, og
indløsning vil kunne påvirke fondens udde-
ling til formålet i længere tid.
Udvalget finder, at den fornødne beskyttelse
for en minoritet på under 10 pct. i et aktie-
eller anpartsselskab, der er dattervirksomhed,
først og fremmest må søges i den almindelige
generalklausul i aktieselskabslovens § 80 og
anpartsselskabslovens § 61, som udvalget for-
udsætter anvendt over for eventuelle misbrug
fra en fonds side, f.eks. ved udsultning. Disse
bestemmelser suppleres af erstatnings- og
indløsningsreglerne i aktieselskabslovens
§ 142 og anpartsselskabslovens § 112. Ende-
lig vil klage over sådanne misbrug kunne
foranledige, at overregistrator iværksætter
granskning efter udkastets § 40.
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Udvalget finder, at der er en sådan sammen-
hæng mellem minoritetens ret til at kræve
indløsning og modervirksomhedens ret til at
indløse minoriteten, at de to regler kun bør
gennemføres samlet. Da udvalget som nævnt
ikke finder at kunne foreslå reglen om minori-
tetens ret, foreslår udvalget, at der ikke i
loven indsættes regler svarende til aktiesel-
skabslovens § 20b. Da disse regler indeholder
bestemmelser om tvungen ejendomsafståelse
og om erstatningen herfor, følger det af almin-
delige regler, at de ikke kan gennemføres af
industriministeren i medfør af § 32.

Til §§ 33 og 34.

Aktieselskaber er efter aktieselskabsloven pr.
definition erhvervsdrivende og kan ikke alene
have et velgørende eller almennyttigt formål,
jfr. aktieselskabslovens § 1, stk. 1 og 5. Aktio-
nærerne kan ikke vedtage en ændring af for-
målet, der går ud på, at kapitalen alene skal
anvendes til almennyttige, velgørende formål.
En anmeldelse herom til aktieselskabs-regi-
steret nægtes registrering. Ønsker aktionærer-
ne at afvikle erhvervsvirksomheden med den-
ne hensigt, må reglerne om likvidation i aktie-
selskabslovens kapitel 14 iagttages.
En fond, der er registreret i aktieselskabs-
registeret som erhvervsdrivende, vil derimod
kunne ophøre med at være erhvervsdrivende
og alene fortsætte som ikke-erhvervsdrivende
fond. Retsvirkningerne er, at fonden slettes i
aktieselskabs-registeret, hvorefter fonden ale-
ne vil være registreret i fondsregisteret og
omfattet af udkastet til lov om fonde.
En fond, der alene er registreret i fondsregi-
steret i medfør af udkastet til lov om fonde, vil
omvendt — eventuelt efter fundatsændring —
kunne blive erhvervsdrivende, jfr. udkastets
§ 1, stk. 2. Herefter skal den registreres i
aktieselskabs-registeret som erhvervsdrivende
fond.
Udkastets §§33 og 34 regulerer en fonds
omdannelse til erhvervsdrivende fond, hen-
holdsvis en erhvervsdrivende fonds omdan-
nelse til ikke-erhvervsdrivende fond.
Udkastets § 33 fastslår, at dersom en ikke-
erhvervsdrivende fond påbegynder erhvervs-
virksomhed, skal den inden fire måneder an-
meldes som erhvervsdrivende fond til aktie-
selskabs-registeret. For at hindre omgåelse af
udkastets regler om sikring af kapitalens til-
stedeværelse ved stiftelsen, foreslår udvalget i

3. pkt., at udkastets § 6, 2. pkt., samt § 7 om
grundkapitalen og om vurdering af apport-
indskud skal iagttages ved registreringen.
Det svarer til princippet for omdannelse til
aktieselskab i anpartsselskabslovens § 109,
stk. 1, og betyder, at der ved omdannelsen
skal være dækning for den nominelle grund-
kapital på mindst 300.000 kr. Bestemmelsen
indeholder i 2. pkt. endvidere krav om udar-
bejdelse af en redegørelse om den af fonden
udøvede erhvervsvirksomhed eller den er-
hvervsvirksomhed, som fonden har forbindel-
se med. Fondsmyndigheden vil derigennem
kunne påse, om denne er i overensstemmelse
med fundatsen.
Udkastets § 34 indeholder regler om omdan-
nelse af en erhvervsdrivende fond til en ikke-
erhvervsdrivende fond.
De hensyn, som ligger til grund for udkastets
bestemmelser, tilsiger, at en fond ikke vilkår-
ligt kan gå fra loven om erhvervsdrivende
fonde til loven om ikke-erhvervsdrivende
fonde. Der må derfor være tale om et varigt
ophør af fondens erhvervsmæssige aktiviteter,
hvis fonden skal kunne slettes af aktiesel-
skabs-registeret. Udvalget skal navnlig frem-
hæve arbejdstagernes adgang til at vælge
bestyrelsesmedlemmer til fondens — eventuelt
moderfondens — bestyrelse og kravet om kon-
tinuitet i anvendelsen af årsregnskabslovens
regler. Dette fordrer, at fonden i det mindste
skal aflægge regnskab efter årsregnskabslo-
vens regler for hele det regnskabsår, hvori
fonden indtil et vist tidspunkt ansås for er-
hvervsdrivende.
Udvalget foreslår på denne baggrund, at reg-
lerne om erhvervsdrivende fonde fortsat skal
anvendes indtil udløbet af det regnskabsår,
hvori ændringen sker. Da fonden ved indsen-
delsen af regnskabet for det sidste regnskabs-
år, i hvilket fonden har drevet erhvervsvirk-
somhed, er slettet i aktieselskabs-registeret og
alene omfattet af lov om fonde, følger det af
denne lovs § 19, stk. 2, at regnskabet skal
indsendes til fondsmyndigheden. Dette års-
regnskab skal imidlertid aflægges efter regler-
ne i udkastets § 17.
Det påhviler overregistrator at påse, at betin-
gelserne for slettelse er opfyldt. Til brug
herfor kræver § 34 en redegørelse fra bestyrel-
sen om virksomhedens ophør.

119



Kapitel 10. Anmeldelse og registrering.
Fondsmyndighedens og overregistrators
opgaver. Granskning.

/. Anmeldelse og registrering.
Fonde, som udøver erhvervsmæssig virksom-
hed ved handel, håndværk, industri etc. som
defineret i §§ 8 og 35 i firmaloven (lov nr. 23
af 1. marts 1889 om handelsregistre, firma og
prokura som ændret ved senere love), har
efter denne lovs § 20 om andre selskaber med
begrænset ansvar pligt til at anmelde deres
firma til handelsregisteret. Anmeldelserne
bekendtgøres i Statstidende, og på industri-
ministeriets foranstaltning udgives årligt en
samling af anmeldelserne, hvori samtlige be-
kendtgørelser optages. Efter registrering kan
offentligheden få oplysning om bl.a. vedtæg-
terne, forretningens art, kapitalforhold, be-
styrelsesmedlemmerne og tegningsregler
m.v., jfr. lovens § 20.
Fonde, der ikke kan optages i handelsregiste-
ret eller i andre af staten oprettede registre,
kan under visse betingelser optages i fore-
ningsregisteret, der forestås af overregistrator
ved aktieselskabs-registeret, jfr. § 1 i lov
nr. 100 af 31. marts 1926 om foreningsregiste-
ret.
I betænkning nr. 613 af 1971 fremlagde han-
delsministeriets firmalovudvalg et udkast til
ny firmalov, samt udkast til en lov om firma-
registrering med forslag til et centralt firma-
register under direktoratet for patent- og
varemærkevæsenet til afløsning af de lokale
handelsregistre. Ifølge § 4 i udkastet til lov
om firmaregistrering skulle til firmaregisteret
anmeldes firma for virksomhed, der omfattes
af næringsloven, for så vidt virksomheden
drives af enkeltmand under et firma, hvori
hans personnavn ikke indgår, eller for så vidt
virksomheden drives af et interessentskab,
kommanditselskab, selskab med begrænset
ansvar eller af en stiftelse, fond eller anden
selvejende institution.
I betænkning nr. 937 af 1981 om kommandit-
selskaber foreslås, at kommanditselskaber
skal anmeldes til aktieselskabs-registeret.
Kommanditselskabsudvalget anfører, at det
tilsigtede mål med en lovgivning, nemlig at
skabe åbenhed og kontrol med selskabets
forhold, gør det påkrævet, at kommanditsel-
skaber indføres i et centralt register. Dette bør
føres af aktieselskabs-registeret, der har erfa-
ring på beslægtede områder. Samtidig fore-

slås firmaloven ophævet for kommanditsel-
skabers vedkommende.
Ifølge sit kommissorium skal fondsudvalget
overveje, hvilken myndighed der skal vare-
tage registrerings- og tilsynsopgaverne, her-
under i hvilket omfang registrering kan ske i
allerede eksisterende registre, f.eks. aktiesel-
skabs-registeret eller foreningsregisteret.
Som nævnt i bemærkningerne til kapitel 3 har
industriministeriet iværksat eller påtænker at
iværksætte en række udredninger, der skal
tjene som grundlag for lovgivning, hvorefter
alle erhvervsdrivende selskaber registreres i
aktieselskabs-registeret. Aktieselskabs-regi-
steret vil herved blive et omfattende erhvervs-
register med tværgående selskabsretlig kom-
petence. Som led i disse bestræbelser er en
registrering af andelsselskaber nævnt i kom-
missoriet for det af industriministeriet den
9. september 1981 nedsatte udvalg om an-
delsselskaber.
Det er endvidere hensigten, at aktieselskabs-
registeret og foreningsregisteret i løbet af få år
skal føres ved hjælp af EDB.
På baggrund af dette samt under hensyn til,
at et hovedsigte med lovudkastet er at skabe
lige vilkår mellem erhvervsdrivende fonde og
andre erhvervsdrivende selskaber, finder ud-
valget det naturligt og hensigtsmæssigt, at
erhvervsdrivende fonde registreres i aktiesel-
skabs-registeret. Som konsekvens heraf skal
fonde således ikke længere registreres i han-
delsregisteret.
Reglerne i dette kapitel indeholder de vigtig-
ste regler om fremgangsmåden i forbindelse
med anmeldelse og registrering. Bestemmel-
serne svarer i videst muligt omfang til de
tilsvarende bestemmelser i aktie- og anparts-
selskabslovene.
Retsvirkningen af registrering af fonde er dog
ikke den samme som for selskaber, der regi-
streres i aktieselskabs-registeret, da det er ved
optagelsen i fondsregisteret og ikke i aktiesel-
skabs-registeret, fonden opnår retsevne, jfr.
herved udkastets kapitel 3 og bemærkninger-
ne hertil.
Udvalget skal fremhæve, at registrering af en
fond i aktieselskabs-registeret ikke forudsæt-
ter eller indebærer overregistrators godken-
delse. Registrering skal ske, medmindre over-
registrator konstaterer, at anmeldelsen eller
fundatsen er i strid med lovgivningen. Dette
svarer til aktie- og anpartsselskabslovene.
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2. Fondsmyndighedens og overregistrators opgaver.
Granskning.
Medens bestyrelse og direktion i aktie- og
anpartsselskaber, andelsselskaber og lignende
er undergivet kontrol og direktiver fra ejerne
(aktionærer, anpartshavere, andelshavere), er
der ved ikke-stadfæstede fonde normalt ingen
udenforstående, som påser, at fonden admini-
streres forsvarligt og i overensstemmelse med
fundatsen. Ofte vil der heller ikke være nogen
private påtaleberettigede.
Den ordning, som udvalget foreslår, går ud
på, at fondsmyndigheden og overregistrator
skal påse overholdelsen af fondsloven. Fonds-
myndigheden og overregistrator kan skride
ind, hvis det konstateres, at fundatsen ikke er
overholdt. I tilknytning hertil tillægges fonds-
myndigheden visse beføjelser med hensyn til
bestyrelsesmedlemmers afsættelse, godken-
delse af vederlag og ekstraordinasre disposi-
tioner (§ 10, stk. 2) m.v. Udvalget henviser i
øvrigt til sine bemærkninger til § 39.
Såvel overregistrator som fondsmyndigheden
får ret til fra fondens bestyrelse og revisor at
forlange de oplysninger, som de finder nød-
vendige til brug for varetagelsen af deres
opgaver (§ 39, stk. 2, og § 25). Endvidere
foreslås overregistrator tillagt adgang til at
iværksætte granskning (§ 40).
Udvalget finder i øvrigt anledning; til at frem-
hæve, at allerede kravene om registrering af
alle fonde i et offentligt register, og for er-
hvervsdrivende fondes vedkommende tillige i
aktieselskabs-registeret, samt om indsendelse
af reviderede årsregnskaber til aktieselskabs-
registeret, vil være af væsentlig betydning
med hensyn til at skabe øget offentlighed om
fondenes virksomhed.

3. Filialer.
Oprettes en forretningsafdeling (filial), som
står under særskilt bestyrelse, skal den efter
firmalovens § 16 anmeldes til handelsregiste-
ret, såfremt hovedforretningen er anmeldel-
sespligtig. Filialen skal have særskilt besty-
relse, jfr. cirkulære af 12. november 1953,
pkt. 19.
Udvalget har ikke fundet det påkrævet at
fastsætte regler om registrering af filialer af
indenlandske fonde. Sådanne filialer vil såle-
des ikke kunne registreres.
En udenlandsk virksomheds filial betragtes
som selvstændig forretning og skal ifølge

firmalovens § 16 anmeldes af sin bestyrelse.
En fond med hjemsted i udlandet kan drive
næring gennem en her i landet etableret filial,
såfremt dette er hjemlet gennem international
aftale eller ved bestemmelser fastsat af indu-
striministeren, eller såfremt ministeren giver
særlig tilladelse hertil, jfr. næringslovens § 5,
stk. 4. Skal fonden drive virksomhed inden for
handel, håndværk eller industri, skal filialen
efter firmaloven anmeldes til handelsregiste-
ret.
Firmalovens bestemmelser gælder ikke for
aktie- og anpartsselskabers filialer, jfr. aktie-
selskabslovens § 162, stk. 3, og anpartssel-
skabslovens § 132, stk. 2. Men disse love
indeholder i kapitel 17 regler om udenlandske
aktie- og anpartsselskabers filialer her i lan-
det. Det bestemmes heri bl.a., at filialer, der
skal drive næringsvirksomhed, skal anmeldes
til aktieselskabs-registeret, og filialen må ikke
påbegynde sin virksomhed, før anmeldelse er
sket, jfr. aktieselskabslovens § 151 og anparts-
selskabslovens § 121, som ændret ved lov
nr. 282 og 283 af 9. juni 1982.
Udvalget har overvejet, om der i udkastet til
lov om erhvervsdrivende fonde bør foreslås
regler om udenlandske fondes filialer her i
landet af samme art som aktieselskabslovens.
Udvalget finder, at der næppe for tiden er
behov herfor. Hertil kommer, at begrebet
selvejende institution ikke på samme måde
som begrebet aktieselskab eller anpartssel-
skab i det væsentligste har samme indhold i
de forskellige lande, hvorfor man i praksis
ville blive stillet over for en række vanskelige
afgrænsninger og klassifikationer af uden-
landskejuridiske personer. Indtil en reform af
firmalovgivningen foretages, bør man derfor
opretholde gældende ret for registrering af
udenlandske fondes filialer. Dette fremgår af
udkastets § 48, stk. 1.

Til § 35.

I udkastets § 5 foreslås, at erhvervsdrivende
fonde skal registreres i fondsregisteret og i
aktieselskab-registeret.
Som konsekvens heraf fastslår udkastets § 35,
stk. 1, at der i aktieselskabs-registeret føres et
register over fonde, der er omfattet af denne
lov.
I stk. 2 foreslår udvalget i 1. pkt., at indgivelse
af anmeldelse om stiftelse af en fond skal ske
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inden tre måneder efter, at fundatsen er un-
derskrevet.
Af bemærkningerne til § 4 i udkastet til lov
om fonde fremgår, at udvalget har overvejet
spørgsmålet om at fastsætte en frist for an-
meldelse af fonde til registrering. For ikke-
erhvervsdrivende fonde finder udvalget ikke
grundlag for at fastsætte en frist. For så vidt
angår erhvervsdrivende fonde, finder udval-
get, at de samme ordensmæssige hensyn, som
gør sig gældende for aktie- og anpartsselska-
ber, tilsiger, at disse fonde anmeldes til regi-
strering inden en vis frist efter fundatsens
underskrivelse. Udvalget foreslår en frist på
tre måneder.
Hvor fonden stiftes ved testamente, finder
udvalget det dog ikke muligt at foreskrive en
tidsfrist, da fondsoprettelsen først sker som
led i bobehandlingen. Udvalget foreslår i
stedet, at fonden skal anmeldes umiddelbart
efter boets slutning, jfr. stk. 2, 2. pkt. Den
fornødne sikring af, at anmeldelse foretages,
ligger efter udvalgets opfattelse i skiftelov-
givningens regler om tilsyn med bobehand-
lingen.
Er en fond blevet erhvervsdrivende, følger det
af udkastets § 33, at den skal anmeldes til
aktieselskabs-registeret inden fire måneder.
Bestemmelsen i stk. 2 skal sammenholdes
med udkastets § 7, stk. 1, hvorefter en er-
hvervsdrivende fond ikke kan registreres, før
den i fundatsen anførte grundkapital er fuldt
indbetalt.
Som nævnt i bemærkningerne til kapitel 3 om
registrering af stiftelsen skal alle anmeldelser
vedrørende erhvervsdrivende fonde indgives
til aktieselskabs-registeret, der herefter sørger
for den fornødne koordination med fonds-
registeret og fondsmyndigheden, jfr. stk. 5.
Nærmere regler herom vil blive fastsat i den
bekendtgørelse, der udstedes i medfør af § 41,
stk. 1.
Stk. 3 fastsætter i overensstemmelse med ak-
tie- og anpartsselskabslovene en almindelig
anmeldelsesfrist på én måned for indgivelse af
anmeldelse af fundatsændringer og ændringer
i andre anmeldte forhold. Ved siden af denne
bestemmelse indeholder udkastet fristbestem-
melser i § 8, stk. 5, (kapitalforhøjelse skal
anmeldes inden én måned efter beslutningen
om overførelse fra reserver eller overskud,
henholdsvis efter indbetaling af forhøjelsesbe-
løbet), § 9, stk. 2, (kapitalnedsættelse i kapi-
talforbrugende fonde skal anmeldes inden én

måned efter beslutningen) og § 33 (omdan-
nelse til erhvervsdrivende fond skal anmeldes
inden fire måneder).
Endelig kan særlige anmeldelsesfrister være
indeholdt i administrative forskrifter om kapi-
talnedsættelse (§ 9, stk. 1), og om opløsning
og fusion (§ 32) m.v.
Stk. 4 fastslår, at årsregnskabet, det eventuelle
koncernregnskab samt årsberetningen skal
indsendes senest seks måneder efter regn-
skabsårets udgang til aktieselskabs-registeret
i revideret stand.
Til brug for fondsregisterets og fondsmyn-
dighedens sagsbehandling pålægger udkastet
i stk. 5 overregistrator dels at sende disse kopi
af modtagne anmeldelser og årsregnskaber
m.v., dels at underrette fondsmyndigheden
om foretagne registreringer.
Angår anmeldelsen f.eks. et bestyrelsesmed-
lems tiltrædelse, er det udvalgets opfattelse,
at bestyrelsesmedlemmet - ligesom i aktie-
selskaber — skal anses som tiltrådt, når den
pågældende er valgt eller udpeget. Efter § 10,
stk. 2, jfr. § 13 i udkastet til lov om fonde, skal
udpegelsen meddeles fondsmyndigheden.
Udvalget finder det ikke nødvendigt som
betingelse for registrering at foreslå, at fonds-
myndigheden skal underrette den pågælden-
de eller aktieselskabs-registeret om, at man
ikke har indvendinger mod tiltrædelsen.
Aktieselskabs-registeret kan registrere tiltræ-
delsen, hvis bestyrelsesmedlemmet opfylder
lovens og fundatsens formelle betingelser.

Til § 36.

Bestemmelsen kræver, at der ved stiftelse og
ved ændringer i grundkapitalens størrelse
skal indsendes oplysning om omkostningerne.

Til § 37.

Som registreringsmyndighed har aktiesel-
skabs-registeret til opgave at registrere og
bekendtgøre de anmeldelser, der efter be-
stemmelserne i denne lov eller i forskrifter
fastsat i medfør af § 9, stk. 1, § 32 og § 41,
stk. 1, skal indgives.
I forbindelse med registerets behandling af
anmeldelser om oprettelse af nye fonde skal
registeret efter stk. 1 påse, at anmeldelsen og
de sammen med denne indsendte dokumenter
er i overensstemmelse med lovens præceptive
regler, herunder regler udstedt i medfør af
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loven. Ligesom for aktie- og anpartsselskaber
har overregistrator ikke pligt til at påse, at
anden lovgivning ikke er overtrådt, men over-
registrator er dog ikke afskåret fra at nægte
registrering, hvis andre love m.v. er over-
trådt.
Aktieselskabslovens §157, stk. 2, 1. pkt.,
giver overregistrator en almindelig hjemmel
til at fastsætte en frist til berigtigelse af fejl og
mangler, der kan afhjælpes af generalforsam-
lingen eller bestyrelsen. Udvalget foreslår i
stk. 2, at der gives overregistrator en lignende
beføjelse i relation til fonde. Herved undgås i
mange tilfælde en registreringsnægtelse samt
fortabelse af erlagte gebyrer.
Bestemmelsen kan altid benyttes til at rette
formelle mangler, f.eks. indsendelse af mang-
lende bilag eller tilvejebringelse af godkendel-
ser, som efter lov eller fundats skal indhentes
af bestyrelsen.
På grund af reglerne om fundatsændring i
udkastets § 31 kan bestemmelsen ikke i alle
henseender praktiseres som de tilsvarende
regler i aktie- og anpartsselskabslovene. Dre-
jer det sig om berigtigelse i forbindelse med
fondens stiftelse, forudsætter dette, at fejlen
eller manglen kan afhjælpes af stifteren eller
den, stifteren har bemyndiget dertil. Denne
berigtigelsesadgang får navnlig betydning i
de tilfælde, hvor fundatsen oprettes i stifte-
rens levende live eller af organisationer og
lignende, hvor der ikke forinden registrerin-
gen kan siges at foreligge en endelig fundats.
Er stifteren død, må reglerne om fundats-
ændring iagttages, medmindre det drejer sig
om ændringer, som den, der behandler boet,
kan anses for bemyndiget til at foretage.
Overregistrator bør i så fald enten sætte en
frist for indgivelse af ansøgning om tilladelse
til at ændre fundatsen, eller ex officio fore-
lægge anmeldelsen for den kompetente myn-
dighed. Det samme gælder, hvis en allerede
registreret fundats skal ændres.

Til § 38.

§ 38 omhandler bekendtgørelsen i Statstiden-
de og retsvirkningerne heraf. Bestemmelsen
svarer til aktieselskabslovens § 158, stk. 1 og
stk. 2, 1. pkt. Udvalget anser det ikke fornø-
dent at overføre de øvrige regler i § 158, der er
indsat til gennemførelse af art. 3 i EF's 1. sel-
skabsretsdirektiv fra 1968.

Til § 39.

I de indledende bemærkninger til dette kapi-
tel har udvalget redegjort for sine forslag til
sikring af fondes forsvarlige ledelse.
I overensstemmelse med disse synspunkter
foreslås det i § 39, stk. 1, at det påhviler
fondsmyndigheden og overregistrator at påse
overholdelsen af denne lov. De pågældende
myndigheder vil herved kunne skride ind over
for krænkelser af fundatsen.
Med hensyn til den nærmere fordeling af
opgaverne mellem fondsmyndigheden og
aktieselskabs-registeret foreslår udvalget føl-
gende retningslinier: Fondsmyndigheden skal
påse, at fondens ledelse ikke ved sine disposi-
tioner, herunder uddelingspolitik, krænker
fundatsen til skade for de begunstigede efter
formålet. Aktieselskabs-registerets opgaver
angår derimod de regler i lovudkastet, der
specielt tager sigte på fondens erhvervsmæs-
sige aktiviteter.
Grundlaget for myndighedernes virksomhed
vil være de registrerede dokumenter, især
fundatsen, og de indsendte reviderede års-
regnskaber. I tilknytning hertil gives der i
stk. 2, l.pkt., fondsmyndigheden og overre-
gistrator beføjelse til fra fonden at forlange de
oplysninger, som er nødvendige til vareta-
gelse af deres opgaver. Fondsmyndigheden og
overregistrator kan tillige ifølge udkastets
§ 25 pålægge revisor at give oplysninger om
fondens forhold.
I udkastets § 42, stk. 1, 2. pkt., foreslår ud-
valget, at oplysningerne kun skal være offent-
ligt tilgængelige, i det omfang overregistrator
bestemmer det.
Lovudkastet indebærer ikke en almindelig
adgang for myndighederne til på forhånd at
vurdere hensigtsmæssigheden af ledelsens
forretningsmæssige dispositioner. Bestyrel-
sens handlefrihed er i denne henseende af-
grænset af reglen i § 18, stk. 3, i udkastet til
lov om fonde, der i § 10, stk. 2, gøres tilsva-
rende anvendelig på erhvervsdrivende fonde.
Herefter må bestyrelsen kun med fondsmyn-
dighedens samtykke foretage eller medvirke
til ekstraordinære dispositioner, som kan
medføre risiko for, at fundatsen ikke kan
overholdes.
Henvisningerne i stk. 2,2. pkt., til §§ 35 og 37 i
udkastet til lov om fonde angår dels, hvilken
minister der er fondsmyndighed, dels pålæg-
gelse af afgift ved registrering og fondsmyn-
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dighedens virke. Om afgiftsspørgsmålet hen-
vises til bemærkningerne til udkastets § 41,
stk. 2.
I stk. 3 foreslår udvalget, at overregistrator
kan forlænge lovens frister.

Til § 40.

Finder overregistrator efter gennemgangen af
fondens årsregnskab eller af andre grunde
anledning til at få klargjort visse forhold
vedrørende fonden, kan han efter stk. 1 iværk-
sætte en granskning af nærmere angivne for-
hold vedrørende fonden, dens forvaltning el-
ler regnskaber. Granskningsinstituttet er
imidlertid omkostningskrævende og af ind-
gribende karakter for fonden, hvorfor udval-
get forudsætter, at det kun bliver anvendt i
tilfælde, hvor der foreligger vægtige grunde.
Overregistrators afgørelse kan indbringes for
industriministeren efter reglerne i udkastets
§ 43, stk. 2.
De forhold, som vil kunne foranledige gransk-
ning, vil ofte være sådanne, som kan medføre
erstatnings- eller strafansvar. Men gransk-
ning vil tillige kunne bringes i anvendelse til
opklaring af visse regnskabsmæssige eller for-
retningsmæssige dispositioner, selv om der
ikke er grund til at antage, at der skulle kunne
gøres ansvar gældende. Granskning kan såle-
des være motiveret af ønsket om at få klarhed
over, hvorfor fondens økonomiske stilling er
forringet.
Udgangspunktet for formuleringen af § 40
har været aktieselskabslovens § 95. Gransk-
ningen foretages af en eller flere gransknings-
mænd, der udpeges af overregistrator. Ifølge
udkastets stk. 2, der henviser til §21, skal
bestyrelsen og direktionen give gransknings-
mændene adgang til at foretage de undersø-
gelser, som de finder fornødne, samt give dem
de oplysninger og den bistand, der er nød-
vendig for udførelsen af hvervet.
Granskningen kan også inddrage dattervirk-
somheders forhold, og dattervirskomhedens
bestyrelse og direktion har tilsvarende for-
pligtelser over for granskningsmændene som
moderfonden.
Udvalget har ikke fundet anledning til ud-
trykkeligt at foreskrive habilitetsbestemmel-
ser for granskningsmænd, da overregistrator
ved sin udpegning skal påse, at de pågæl-
dende er uvildige og har de kvalifikationer,
som kræves i den konkrete sag.

Om granskningen og dens resultat skal
granskningsmændene udarbejde en skriftlig
beretning til overregistrator, jfr. udkastets
stk. 3. Overregistrator sender kopi af beret-
ningen til fondsmyndigheden, industrimini-
steren og justitsministeren, jfr. udkastets
stk. 4.
I udkastets § 42, stk. 1, 2. pkt., foreslår udval-
get, at granskningsmændenes beretning alene
skal være offentligt tilgængelig, i det omfang
overregistrator bestemmer det.

Til § 41.

I aktieselskabslovens § 154, stk. 2, er det be-
stemt, at alle anmeldelser til aktieselskabs-
registeret vedrørende aktieselskaber skal ske
ved benyttelse af de af overregistrator fore-
skrevne blanketter. Anmeldelsernes nærmere
indhold er udførligt omtalt i lovens §§155 og
156.
Udvalget har ikke fundet det hensigtsmæssigt
at foreslå tilsvarende detaljerede regler i ud-
kastet, men foreslår i stk. 1, at industrimini-
steren bemyndiges til at fastsætte de nærmere
regler. Udover regler om indgivelse af anmel-
delse forudsætter udvalget, at bekendtgørel-
sen vil kræve, at anmeldelsen skal angive de
lovpligtige fundatsbestemmelser, navn, stil-
ling og bopæl for fondens bestyrelsesmedlem-
mer og revisorer og for de eventuelle direktø-
rer, prokurister og suppleanter for bestyrel-
sesmedlemmer og revisorer. Anmeldelsen bør
endvidere indeholde eventuelle begrænsnin-
ger i bestyrelsesmedlemmers og direktørers
tegningsret i henhold til udkastets § 16, stk. 2.
Med anmeldelsen skal følge fundatsen og
andre i anledning af oprettelsen udarbejdede
dokumenter. Endvidere bør f.eks. skøder og
andre overdragelsesdokumenter forevises.
I stk. 1 får industriministeren tillige bemyn-
digelse til at fastsætte regler om registrering.
Udvalget vil her særligt nævne, at det af
registeret bør fremgå, hvilken minister der er
fondsmyndighed, jfr. § 35 i udkastet til lov om
fonde.
I stk. 2 gives der hjemmel til at kræve afgift til
aktieselskabs-registeret for anmeldelse, ud-
skrifter m.v. og bekendtgørelse efter regler,
fastsat af industriministeren. I udkastet til lov
om fonde foreslås i § 37, jfr. § 41, stk. 1, nr. 3,
at alle fonde pålignes et beløb til dækning af
udgifterne ved registrering i fondsregisteret
og ved fondsmyndighedens virksomhed. Be-
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Stemmelsen er i § 39, stk. 2, gjort anvendelig
på erhvervsdrivende fonde. Udvalget forud-
sætter dog, at i det omfang erhvervsdrivende
fonde betaler afgift for registrering i aktie-
selskabs-registeret, skal de ikke tillige betale
afgift for registrering i fondsregisteret.

Til § 42.

Et væsentligt sigte med lovudkastets regler
om registrering af fonde er at skabe offent-
lighed omkring fonde og grupper af virksom-
heder, hvori fonde indgår på den i § 2 angivne
måde. Derved får fondens kreditorer og of-
fentligheden mulighed for indsigt i fondens
organisatoriske og økonomiske forhold samt
kendskab til, hvem der leder fonden og kan
forpligte den ved retshandler.
I udkastet til lov om fonde har udvalget lagt
til grund, at spørgsmålet om offentlighedens
adgang til aktindsigt reguleres af lov om
offentlighed i forvaltningen.
Aktie- og anpartsselskabers regnskaber, do-
kumenter og registerblade, der arkiveres i
aktieselskabs-registeret, er offentligt tilgænge-
lige, jfr. EF's 1. selskabsretsdirektiv fra 1968
art. 3, aktieselskabslovens § 158, stk. 1, an-
partsselskabslovens § 128, stk. 1, bekendtgø-
relse nr. 477 af 20. august 1973 § 6 og års-
regnskabslovens § 63. Disse regler begrænser
ikke offentlighedens indsigt i de pågældende
dokumenter (bortset fra visse regnskabsmæs-
sige oplysninger i årsregnskabsloven, som
ikke kræves indsendt) og kan derved give
videre aktindsigt end efter lov om offentlighed
i forvaltningen.
For så vidt angår erhvervsdrivende fonde, må
der i relation til spørgsmålet om aktindsigt
sondres mellem, om dokumenterne beror i
aktieselskabs-registeret eller hos fondsmyn-
digheden. For dokumenter hos fondsmyndig-
heden gælder som for andre fonde lov om
offentlighed i forvaltningen. Derimod bør reg-
lerne om omfanget af offentlighedens adgang
til de i aktieselskabs-registeret beroende op-
lysninger som udgangspunkt svare til aktie-
og anpartsselskabslovenes regler.
Bestemmelsen i udkastets § 42, stk. 1, 1. pkt.,
fastslår hovedreglen, at dokumenter vedrø-
rende fonde skal være offentligt tilgængelige.
At årsregnskaber m.v. er offentligt tilgænge-
lige, følger også af årsregnskabslovens § 63,
hvortil der henvises i udkastets § 17, stk. 2.
Udvalget er opmærksom på, at legatmodta-

gere, rentenydelsesberettigede og andre, som
modtager ydelser fra fonden, kan have en
berettiget forventning om ikke at blive identi-
ficeret ved navn eller lignende i de offentligt
tilgængelige dokumenter. Udvalget har imid-
lertid ikke foreslået en udtrykkelig regel her-
om, bl.a. fordi ingen regler i årsregnskabs-
loven foreskriver disse oplysninger offentlig-
gjort. Fondsmyndigheden og overregistrator
kan efter udkastets § 39 fordre disse oplys-
ninger indsendt separat. For så vidt sådanne
oplysninger eller dokumenter måtte blive ind-
sendt til aktieselskabs-registeret i forbindelse
med et årsregnskab eller en anmeldelse til
registrering, forudsætter udvalget, at de und-
tages fra offentlighed i den i medfør af § 42,
stk. 2, udstedte bekendtgørelse.
For så vidt angår erhvervsdrivende fonde,
tillægges der imidlertid ud over registrerings-
opgaverne aktieselskabs-registeret visse befø-
jelser, som ikke findes tilsvarende i aktie- og
anpartsselskabslovene, og hvorved aktiesel-
skabs-registeret kan komme i besiddelse af
oplysninger om forretningsmæssige og drifts-
mæssige forhold, ligesom vedrørende den
ikke-erhvervsmæssige, legatretlige uddelings-
praksis. Udvalget finder, at selskabslovgiv-
ningens offentlighedsprincip ikke bør gælde
for typer af dokumenter eller oplysninger,
som overregistrator kommer i besiddelse af
som led i udøvelsen af disse beføjelser. Udval-
get foreslår derfor visse begrænsninger i of-
fentlighedsprincippet dels gennem en bemyn-
digelse til industriministeren, dels gennem
opregning af visse dokumenter og oplysnin-
ger, hvor der efter udvalgets mening i særlig
grad er anledning til at fravige offentligheds-
princippet.
I stk. 1, 2. pkt., foreslår udvalget, at de oplys-
ninger, som overregistrator kan forlange fra
fondens revisor i medfør af udkastets § 25
samt fra fonden selv i medfør af udkastets
§ 39, stk. 2, kun er offentligt tilgængelige i det
omfang, overregistrator beslutter det. Over-
registrator skal i hver enkelt sag træffe beslut-
ning om, hvorvidt og da i hvilket omfang de
er offentligt tilgængelige.
Medens granskningsmændenes beretning
ifølge aktieselskabsloven skal afgives til ge-
neralforsamlingen, skal beretningen ifølge ud-
kastets § 40, stk. 3, afgives til overregistrator.
Da beretningen ligeledes kan indeholde op-
lysninger om forhold, herunder forretnings-
mæssige forhold, som fonden, dens kreditorer
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eller andre trediemænd kan have berettiget
ønske om ikke at få gjort offentligt tilgængelig,
foreslår udvalget endvidere i 2. pkt., at over-
registrator i hvert enkelt tilfælde skal træffe
beslutning om, hvorvidt og da i hvilket om-
fang beretningen eller dele af den skal være
offentligt tilgængelig.
I udkastets § 42, stk. 2, foreslås det, at indu-
striministeren kan undtage dokumenter fra
offentligheden ved administrative regler. Som
eksempel herpå kan nævnes attester om per-
sonlige forhold, jfr. bekendtgørelse nr. 477 af
20. august 1973, § 6, stk. 3, nr. 1.

Til § 43.

Stk. 1 om ophævelse eller ændring af foretagne
registreringer svarer til aktieselskabslovens
§ 157, stk. 4.
Stk. 2 om den administrative rekurs samt
sagsanlæg mod overregistrators eller industri-
ministeriets afgørelser svarer til aktieselskabs-
lovens § 157, stk. 3. Bestemmelsen omfatter
alle overregistrators afgørelser vedrørende
fonde.

Kapitel 11. Straffebestemmelser m. v.

Til § 44.

Overholdelse af reglerne om anmeldelser og
indsendelse af årsregnskaber er - som udval-
get flere steder i det foregående har redegjort
for — af betydning for, at loven kan fungere
efter hensigten. Udvalget foreslår derfor, at
der ligesom i aktieselskabslovens § 160, stk. 1,
1. pkt., indsættes en straffebestemmelse for
undladelse af at indsende pligtige anmeldel-
ser og årsregnskaber til aktieselskabs-registe-
ret.
Er strengere straf forskyldt efter straffeloven,
kommer denne til anvendelse. Udvalget skal i
denne forbindelse henvise til, at straffelovens
§ 296 bl.a. tager sigte på urigtige eller vild-
ledende angivelser angående aktieselskabers,
andelsselskabers eller lignende foretagenders
forhold gennem offentlige meddelelser, i be-
retninger, regnskabsopgørelser eller erklærin-
ger til generalforsamlingen eller nogen sel-
skabsmyndighed, ved anmeldelse til handels-
registeret eller aktieselskabs-registeret eller i
indbydelse til dannelse af selskaber. Efter
samme bestemmelse straffes endvidere over-
trædelser af de for aktieselskaber eller andre

selskaber med begrænset ansvar gældende
bestemmelser med hensyn til bl.a. anvendelse
af overskud, udbetaling af tantieme eller til-
bagebetaling af indskud.
Straffelovens § 297 omfatter andre tilfælde,
hvor nogen i dokumenter, forretningsbreve,
cirkulærer eller bekendtgørelser mod bedre
vidende gør urigtige angivelser om det af ham
bestyrede eller repræsenterede selskabs øko-
nomiske stilling.
Udvalget foreslår i stk. 1, 2. pkt. — ligeledes i
overensstemmelse med aktieselskabslovens
§ 160, stk. 1, — en straffebestemmelse for de
tilfælde, hvor bestyrelsesmedlemmer, direk-
tører, revisorer og granskningsmænd eller
suppleanter for disse ubeføjet røber, hvad de
under udøvelsen af deres hverv har faet kund-
skab om.
Bestemmelsen i stk. 2 giver adgang til at
pålægge bødestraf for nærmere angivne over-
trædelser af loven samt bestemmelser i års-
regnskabsloven, i det omfang overtrædelser
efter nævnte lov kan straffes. Bestemmelsen
skal ses i sammenhæng med stk. 3, der straf-
sanktionerer overtrædelse af visse bestemmel-
ser i udkastet til lov om fonde, der ved
henvisninger er gjort anvendelige i nærværen-
de lovudkast.
Udvalget vil her indledningsvis fremhæve, at
de strafbelagte bestemmelser foreslås givet et
mindre omfang, end det er tilfældet i aktie-
selskabsloven. Når lovudkastet undlader at
strafsanktionere bestemmelser, som er straf-
sanktioneret i aktieselskabsloven, skyldes det,
at udvalget har fundet, at andre sanktions-
former end straf vil være mere velegnede,
f.eks. fondsmyndighedens afsættelse af besty-
relsesmedlemmer.
Af bestemmelser, som bør strafsanktioneres,
foreslår udvalget i nr. 1 følgende: § 12 (besty-
relsesmedlemmers og direktørers pligt til at
give oplysning om deres beholdning og køb og
salg af kapitalandele i dattervirksomheder og
forbudet imod spekulation vedrørende kapi-
talandele i dattervirksomheder), § 14, stk. 3
(bogføring og formueforvaltning) og § 47,
stk. 1 (overgangsregel).
Strafsanktionerne er i modsætning til stk. 1
begrænset til forsæt eller grov uagtsomhed.
For så vidt angår overtrædelse af regnskabs-
bestemmelserne i udkastets § 17, stk. 2, der
henviser til årsregnskabsloven, foreslår ud-
valget i nr. 2, at disse strafsanktioneres i det
omfang, det er fastsat i årsregnskabsloven.
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Under hensyn til at årsregnskabsloven er ny,
og dens regler endnu ikke er indarbejdet i
praksis, og til at reglernes anvendelse på
fonde kun gælder med de fravigelser og til-
pasninger, der følger af fondes særlige for-
hold, forudsætter udvalget, at straffebestem-
melserne anvendes med varsomhed.
Stk. 3 strafsanktionerer de bestemmelser i ud-
kastet til lov om fonde, der finder anvendelse i
dette udkast, og som ligeledes er strafsank-
tioneret i § 39, stk. 2, i udkastet til lov om
fonde. Det drejer sig om § 16 (vederlag til
bestyrelsen uden fondsmyndighedens sam-
tykke) og § 27 (ydelse af legatportioner og lån
m.v. til stiftere, ledelse, revisorer og dem
nærstående personer). Strafsanktionerne er
begrænset til grov eller gentagen overtrædelse
af de pågældende bestemmelser.
Stk. 4 indeholder en almindelig hjemmel til at
strafsanktionere overtrædelse af forskrifter,
der udfærdiges i henhold til loven. Strafsank-
tionerne foreslås begrænset til grov eller gen-
tagen overtrædelse af bestemmelserne.

Til § 45.

I overensstemmelse med aktieselskabslovens
§ 160, stk. 2, foreslår udvalget, at overregi-
strator eller fondsmyndigheden kan pålægge
ledelsen tvangsbøder, såfremt den ikke efter-
kommer de pligter, der påhviler den i forhold
til aktieselskabs-registeret eller fondsmyndig-
heden. Anvendelsesområdet for disse bøder
vil være ledelsens manglende indgivelse af
behørige årsregnskaber m.v. samt berigtigelse
af indgivne anmeldelser og ledelsens undla-
delse af at give fyldestgørende oplysninger om
fondens forhold til overregistrator eller fonds-
myndigheden i medfør af § 39, stk. 2.
Udvalget foreslår herudover, at fondens revi-
sor ligeledes af overregistrator eller fonds-
myndigheden skal kunne pålægges tvangs-
bøder, dersom revisor ikke efterkommer over-
registrators eller fondsmyndighedens anmod-
ning om afgivelse af oplysninger om fondens
forhold, eller dersom disse oplysninger er
utilstrækkelige.

Kapitel 12.
Ikrafttrædelsesbestemmelser m. v.

Til § 46.

Lovens ikrafttrædelsestidspunkt i stk. 1 bør

efter udvalgets opfattelse fastsættes således, at
der efter lovens vedtagelse indrømmes en
passende tid for fondene og for registrerings-
myndighederne til at forberede lovens anven-
delse.
Årsregnskabslovens § 66, stk. 2, bestemmer,
at lovens ikrafttrædelse på selskaber, hvis
hovedformål er rederivirksomhed, og som al-
lerede var registreret på dagen for lovforsla-
gets fremsættelse (den 29. januar 1981), be-
stemmes af industriministeren. Indtil dette
sker (inden 1988, jfr. art. 55, stk. 2, i EF's
4. selskabsretsdirektiv af 1978 om årsregnska-
ber) skal rederiselskaber aflægge regnskab
efter de hidtidige regler i aktieselskabslovens
kapitel 12, også for så vidt angår modersel-
skaber, for hvilke aktieselskabslovens § 107
gælder. Aktieselskabslovens kapitel 12, der i
øvrigt er ophævet efter årsregnskabslovens
ikrafttrædelse, er opretholdt for disse selska-
bers vedkommende ved § 3, stk. 2, i lov
nr. 285 af 10. juni 1981.
Reglen er begrundet i det ønskelige i ikke at
forringe danske rederiers konkurrenceevne i
den internationale skibsfart. Med det sigte at
skabe lige vilkår mellem rederiselskaber og
rederifonde foreslås i stk. 2 en tilsvarende
regel, således at disse fonde skal aflægge
regnskab efter reglerne i aktieselskabslovens
kapitel 12 dog med de fravigelser og tilpas-
ninger, der følger af fondes særlige forhold.
Undtagelsen fra § 108 skyldes, at lovudkastet
indeholder særlige regler om indsendelse og
offentliggørelse af regnskaber. Det foreslås
endvidere i stk. 2, at de særlige fravigelses-
muligheder, der er indeholdt i udkastets § 17,
stk. 3 og 4, herunder bl.a. adgangen til at
anvende vandret konsolidering, anvendes
med de fornødne tilpasninger.

Til § 47.

Lovudkastet indeholder væsentlige nydannel-
ser i fondenes retsgrundlag. Udvalget foreslår
derfor, at lovudkastenes regler gradvis sættes
i kraft for fonde, der allerede var stiftet ved
lovens ikrafttræden.
Udvalget finder det dog af væsentlig betyd-
ning, at registreringsmyndighederne og
fondsmyndighederne hurtigst muligt far et
overblik over eksisterende fonde. Udvalget
foreslår derfor i stk. 1 en anmeldelsesfrist på ét
år. Denne anmeldelse skal foretages, uanset
om fonden opfylder lovudkastets mindste-
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krav. Den er alene en foreløbig anmeldelse af
fondens eksistens samt fremsendelse af fon-
dens fundats.
I stk. 2, 1. pkt., foreslår udvalget, at bestående
fonde inden to år efter lovens ikrafttræden
skal opfylde bestemmelserne i loven, d.v.s.
have bragt deres fundats i overensstemmelse
med denne og anmeldt dette til aktieselskabs-
registeret. Da man ikke på forhånd kan danne
sig et fuldstændigt overblik over lovudkastets
konsekvenser for alle eksisterende fonde, og
udvalget derfor ikke vil udelukke, at der er
bestående fonde, hvorpå en anvendelse af
loven ikke i alle henseender er rimelig, fore-
slår udvalget, at industriministeren efter for-
handling med justitsministeren helt eller del-
vis kan undtage fra kravet om fundatsens
fulde tilpasning til lovudkastets krav for
enkelte fonde eller grupper af fonde.
Udvalget foreslår i stk. 2, 2. og 3. pkt., følgende
undtagelser fra lovens anvendelse på bestå-
ende fonde:
1) Udvalget finder ikke anledning til at på-

lægge bestående fonde at føje ordet »fond«
til deres navn, således som det i øvrigt
foreskrives for fonde i udkastets § 4, stk. 1,
1. pkt., der henviser til § 2, stk. 1 og 2, i
udkastet til lov om fonde. Disse fonde skal
dog ligesom senere oprettede fonde på
deres breve og andre forretningspapirer
anføre navn, hjemsted og registrerings-
nummer i aktieselskabs-registeret, jfr. ud-
kastets § 4, stk. 1, 2. pkt.

2) De i § 7 i udkastet til lov om fonde fore-
slåede regler vedrørende familiefonde bør
ikke omfatte bestående fonde.

3) Forbudet i § 14 i udkastet til lov om fonde,
hvorefter stifteren og denne nærstående
personer ikke kan udgøre bestyrelsens fler-
tal, bør ikke gælde for personer, der ved
lovens ikrafttræden var medlemmer af be-
styrelsen. Det betyder, at disse kan fort-
sætte som bestyrelsesmedlemmer i fonden,
selv om de som stiftere m.v. udgør besty-
relsens flertal.

Udvalget har overvejet, om kravet til en
mindstekapital svarende til aktieselskaber og-
så bør gælde for bestående fonde.
De grunde, som har ført til udkastets regler
om tilstedeværelse af en grundkapital som
forudsætning for oprettelsen af nye fonde, gør
sig efter udvalgets mening også gældende ved
bestående fonde. Udgangspunktet bør derfor
være, at disse regler med en rimelig frist også

bør gælde for bestående fonde. Dette er også
den fremgangsmåde, som er fulgt ved for-
højelse af kravene til mindstekapital i aktie-
og anpartsselskaber, jfr. senest lov nr. 282 og
283 af 9. juni 1982.
Imidlertid gør der sig ved fonde særlige for-
hold gældende, som bevirker, at man ikke
uden videre kan anvende mønsteret fra sel-
skabslovgivningen. Medens aktie- og anparts-
selskaber ofte vil have mulighed for at skaffe
ny kapital enten fra den bestående aktionær-
kreds eller gennem offentlig udbudt aktie-
emission, har fonde normalt ikke tilsvarende
muligheder. Fondens karakter af selvejende
institution medfører, at der ikke er nogen
deltager- eller medlemskreds, som fonden kan
henvende sig til. Bestående fonde vil derfor
normalt ikke kunne opfylde kravene til mind-
stekapital, medmindre de har opbygget reser-
ver, som kan overføres til kapitalen. Det
bemærkes i denne forbindelse, at reserver,
som er hensat til senere uddeling, ikke vil
kunne anvendes hertil. Alternativet ville sæd-
vanligvis være, at fonden opbyggede yderli-
gere kapital gennem henlæggelse af fremtidigt
overskud. Det vil dog ganske afhænge af
forholdene i den enkelte fond, om fonden vil
have mulighed for ad denne vej at tilveje-
bringe mindstekapitalen inden for en rimelig,
kortere frist. Hertil kommer, at overskuds-
henlæggelse alene med det formål at opfylde
kapitalkravet ville kunne medføre, at fonden
må tilsidesætte sin fundatsmæssige pligt til
uddeling til fondens formål.
Ud fra en samlet vurdering af de nævnte
synspunkter foreslår udvalget herefter i stk. 3,
at bestående fonde som udgangspunkt inden
tre år efter lovens ikrafttræden skal have
tilvejebragt en grundkapital på det i § 7,
stk. 1, omhandlede mindstebeløb. For at und-
gå uheldige virkninger som følge af vanske-
lighederne med at skaffe kapital, foreslår ud-
valget endvidere i stk. 3, at kapitalkravet ikke
skal gælde for fonde, der ikke har mulighed
for at tilvejebringe en grundkapital af den
nævnte størrelse. Udvalget foreslår, at kravet
om mindstekapital ved bestående fonde ikke
skal gælde, hvis overregistrator på grundlag
af en erklæring derom fra bestyrelsen finder,
at det må anses for udelukket at tilvejebringe
en grundkapital på mindst 300.000 kr. Det
forudsættes, at der anlægges en samlet vur-
dering af fondens forhold, hvorunder indgår
fondens kapitalforhold, indtjeningsevne og
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evt. mulighed for modtagelse af nye bidrag til
kapitaldannelsen. Det forudsættes endvidere,
at der tages hensyn til fondens fundatsmæs-
sige forpligtelser ikke blot med hensyn til
erhvervsvirksomheden, men også til fondens
varetagelse af de almennyttige eller andre
ikke-erhvervsmæssige formål. Den af besty-
relsen afgivne erklæring skal forsynes med en
udtalelse fra fondens revisor.
I stk. 4 foreslår udvalget, at kravet om grund-
kapital ikke gælder for fonde, der omfattes af
§ 9, stk. 2, d.v.s. kapitalforbrugende fonde.

Om forholdet mellem stadfæstede fonde og
lovudkastet og om »hvilende testamenter«
henviser udvalget til bemærkningerne til § 43
i udkastet til lov om fonde.

Til § 48.

Som det fremgår af de indledende bemærk-
ninger til udkastets kapitel 10, skal fonde, der

driver erhvervsmæssig virksomhed som ud-
trykt i firmalovens §§ 8 og 35, d.v.s. udøver
handel, håndværk og industri etc. anmeldes
til handelsregisteret efter reglerne i § 20 om
andre selskaber med begrænset ansvar. Ud-
valgets lovudkast medfører, at disse fonde
fremtidigt skal registreres i aktieselskabs-regi-
steret. Udvalget foreslår derfor i stk. 1, at
bestemmelserne i lov nr. 23 af 1. marts 1889
om handelsregistre, firma og prokura om
anmeldelse til handelsregistrene af selskaber
med begrænset ansvar ikke finder anvendelse
på erhvervsdrivende fonde, der har hjemsted
her i landet. Kun for så vidt angår filialer af
udenlandske fonde foreslår udvalget, at disse
fortsat skal registreres i handelsregistrene i
henhold til firmalovens regler, jfr. herom
s. 121 f.
Stk. 2 indeholder hjemmel til formløst at slette
de i handelsregistrene eller i foreningsregiste-
ret registrerede fonde i forbindelse med disse
fondes overførelse til aktieselskabs-registerets
særlige fondsregister.
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Kapitel V.

Udvalgets synspunkter om beskatning af fonde.
1. Fondsudvalgets behandling af skatte-
spørgsmål.
Fondsudvalget har nedsat et underudvalg til be-
handling af skattespørgsmål. Underudvalgets
sammensætning fremgår af kapitel I.
Underudvalgets redegørelse er optaget som bilag

2. Lovændringer i perioden efter afgivel-
sen af underudvalgets redegørelse.
Blandt de vigtigste lovændringer af interesse i for-
bindelse med spørgsmålet om ændrede beskat-
ningsregler for fonde kan nævnes indførelsen af
ændrede aktieavancebeskatningsregler (lov nr.
295 af 10. juni 1981), begrænsning af fradragsret-
ten for løbende ydelser (lov nr. 199 af 18. maj
1982), ændrede regler om beskatning af fortjene-
ste ved afståelse af fast ejendom (lov nr. 246 og
247 af 9. juni 1982), samt lov om ophævelse af be-
skatning af fortjeneste og tab ved afståelse af good-
will m.m. (lov nr. 248 af 9. juni 1982).
Nedenfor gives en kort beskrivelse af de omtalte
ændringer.

a) Aktieavancebeskatningsloven.
Hovedpunkterne i de nye regler:
Avance eller tab på aktier, der er erhvervet som
led i næring, beskattes efter de hidtil gældende
regler.
For andre aktier er det afgørende, om afståelsen
sker mere end 3 år efter erhvervelsen.
Sker afståelsen mindre end 3 år efter erhvervel-
sen, skal avancen beskattes som almindelig ind-
komst. Tab kan fradrages i avancer på andre akti-
er, der er afstået mindre end 3 år efter erhvervel-
sen. Tab kan fremføres til fradrag i sådanne avan-
cer i indtil 5 år.
Sker afståelsen 3 år eller mere efter anskaffelsen,
skal fortjeneste eller tab som hovedregel ikke
medregnes til almindelig eller særlig indkomst.
Hvis aktionæren alene eller sammen med nærstå-
ende inden for de sidste 5 år før afståelsen har be-
siddet mindst 25 pct. af aktiekapitalen eller mere
end 50 pct. afstemmeretten i det pågældende sel-

skab, skal fortjenesten dog beskattes som særlig
indkomst, hvis afståelsen sker mere end 3 år efter
erhvervelsen af aktierne.

b) Fradragsretten for løbende ydelser.
Ved loven er der sket yderligere begrænsninger
af reglerne om fradragsret for løbende ydelser.
Herefter kan (ensidige) løbende ydelser kun fra-
trækkes ved opgørelsen af giverens skattepligtige
indkomst, hvis de tilfalder almenvelgørende eller
i øvrigt almennyttige institutioner. Af ydelser til
personer kan ved indkomstopgørelsen højst fra-
trækkes 10.000 kr. Kredsen af de almennyttige
institutioner udgør foreninger, fonde m.v., der er
godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A.

c) Beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast
ejendom.
Efter de nye regler beskattes den opgjorte fortje-
neste fuldt ud, hvis ejendommen afstås inden for
de 3 første års besiddelsestid. Derefter nedtrappes
fortjenesten med 20 pct. årligt, således at salg efter
ialt 7 års besiddelsestid kan ske skattefrit.
Reglerne gælder for alle salg af fast ejendom. Der
lægges ikke vægt på, om skatteyderen har anskaf-
fet ejendommen i spekulationsøjemed eller ej.
Fortjeneste ved salg af ejendomme, som skatte-
yderen har erhvervet som led i sin næring (f.eks.
som ejendomshandler) beskattes dog fortsat som
almindelig indkomst. I alle tilfælde beskattes for-
tjenesten som særlig indkomst med 50 pct.
Fortjeneste ved udlæg af fast ejendom i et dødsbo
til ægtefælle, arvinger eller legatarer medregnes
ikke ved opgørelsen af boets skattepligtige
indkomst.
Endelig bemærkes, at afståelsesafgiften i henhold
til loven om frigørelsesafgift og afståelsesafgift er
afskaffet.

d) Beskatning af goodwill.
Med virkning fra den 1. juli 1982 skal fortjeneste
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og tab ved afståelse af goodwill ikke længere med-
regnes ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst. Der er dog fastsat visse nærmere over-
gangsbestemmelser.

3. Udvalgets principielle synspunkter.
Indledning.
Indledningsvis fremhæves, at udvalgets drøftelser
af beskatningsproblemerne er sket på grundlag af
de oplysninger og overvejelser, som fremgår af
den vedlagte redegørelse fra det foran omtalte un-
derudvalg vedrørende skatte- og afgiftsmæssige
spørgsmål.
I det følgende benyttes ordet fond eller fonde som
en fællesbetegnelse for legater, stiftelser, fonde og
andre selvejende institutioner.
Efter udvalgets mening bør fondenes skattemæs-
sige stilling vurderes i sammenhæng dels med den
skattemæssige stilling for foreninger og korpora-
tioner m.v., der ligesom fonde efter de gældende
regler alene er undergivet en begrænset beskat-
ning, og dels med eventuel beskatning af hidtil
skattefri institutioner, herunder pensionskasser.
Hvad særlig angår beskatningen af foreninger
peger udvalget på, at der som anført i redegørei-
sens s. 383 består visse muligheder for, at en isole-
ret, udvidet beskatning af fonde kan bevirke, at
fondsstiftere i fremtiden vil lade tilsvarende akti-
viteter foregå i foreningsform. Udvalget har imid-
lertid ikke ment, at en vurdering af dette spørgs-
mål falder inden for udvalgets kommissorium.
Udvalget fremhæver, at fondenes skattemæssige
stilling efter udvalgets skøn også bør ses i sam-
menhæng med de skattemæssige problemer, der
er forbundet med generationsskifte, såvel for
virksomheder i selskabsform som for andre virk-
somheder.

Almennyttige fonde.
Udvalget har særlig overvejet, om der i forbindel-
se med indførelse af regler om en generel og udvi-
det beskatning af fonde skal gælde bestemmelser,
hvorefter fonde med almenvelgørende eller på an-
den måde almennyttigt formål ikke inddrages un-
der en udvidet skattepligt.

Hagen Jørgensen, Laustsen, le Maire, Pontoppidan, Sø-
ren Rasmussen, Selmer, Troldborg og Skau Wogensen
anfører følgende:
Spørgsmålet om inddragelse af almennyttige fon-
de under en udvidet beskatning må ses i sammen-
hæng med, hvorledes en sådan beskatningsord-
ning udformes. Hvis ordningen tilrettelægges så-
ledes, at der indrømmes (almennyttige) fonde ad-

gang til i den skattepligtige indkomst at fradrage
beløb, der er anvendt til formålet, og ordningen
samtidig udformes på en sådan måde, at fonde,
der har såvel skattepligtige som skattefrie ind-
komster (herunder navnlig udbytte fra danske
selskaber, hvor aktiebesiddelsen er 25 pct. eller
derover), kan fradrage de anvendte beløb i den
skattepligtige indkomst, er der ikke grund til at
tro, at nye beskatningsregler i væsentlig grad vil
svække fondenes mulighed for at varetage deres
formål.
Under de angivne forudsætninger vil en beskat-
ning i det væsentlige indebære, at de almennytti-
ge fonde bliver beskattet af den del af kapitalafka-
stet, som fonden enten henlægger til kapitalen
med henblik på konsolidering af denne, eller hol-
der disponibel f.eks. med henblik på at være i
stand til at deltage i kapitaludvidelse i dattervirk-
somheder. Efter disse medlemmers mening er der
ikke grund til, at disse dele af indkomsten ikke
skal undergives beskatning.
Hertil kommer, at det vil være betænkeligt at
knytte yderligere, væsentlige skattemæssige virk-
ninger til fondes karakter af almennyttige. Dette
kriterium, som efter sagens natur er meget skøns-
præget, giver allerede efter de gældende regler,
ikke mindst ligningslovens § 8 A, anledning til be-
tydelige vanskeligheder i administrativ praksis.
Efter disse medlemmers mening er der ikke
grundlag for at tro, at man ad lovgivningsvejen
kan nå frem til en mere tilfredsstillende fastlæg-
gelse af begrebet. En lang række fonde har endvi-
dere blandede formål, idet de ikke blot skal vare-
tage almennyttige formål, men også yde støtte til
andre formål, herunder familieformål. En opde-
ling som nedenfor nævnt vil efter disse medlem-
mers mening give anledning til vanskeligheder i
en række tilfælde.

Greve og Vistisen er enige med de foran nævnte
medlemmer i, at almennyttige fonde ikke bør
undtages fra en udvidet beskatning. Disse med-
lemmer ønsker imidlertid at tilføje følgende syns-
punkter:
Den gældende skattefritagelse for fonde er en an-
den måde at give offentlige tilskud på til formål,
som ikke er underlagt offentlig kontrol og indsigt.
Den forventede lovregulering vil ikke give den
nødvendige kontrol, da det fortsat vil være fonds-
bestyrelsen, som suverænt afgør uddelingen.
Udviklingen har samtidig vist, at der nu er et
mindre behov for en række aktiviteter, som ud-
øves i fondsform. På de områder, hvor der fortsat
er et samfundsmæssigt ønske om at støtte aktivite-
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ter, bør dette finde sted gennem direkte tilskud fra
det offentlige.
Der ses ikke at være nogen grund til at tro, at en
beskatning vil medføre øgede offentlige udgifter.
Det skyldes, at øgede udgifter til direkte tilskud
fra det offentlige vil blive modsvaret af øgede skat-
teindtægter.

Ebbesen, Fogh, Kjølbye, Mogensen og Nørgaard fin-
der, at de gældende beskatningsregler bør opret-
holdes for så vidt angår almenvelgørende eller på
anden måde almennyttige fonde, således at disse
fonde er fritaget for skattepligt af anden indkomst
end indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed og
med hensyn til sidstnævnte indkomst kan fritages
for beskatning i det omfang, indkomsten anven-
des eller bindes til almennyttige formål. Til støtte
herfor anfører disse medlemmer navnlig følgen-
de:
Almennyttige fonde har som udelukkende sigte at
støtte visse formål, som i almindelighed anses for
særligt kvalificerede og samfundsgavnlige. Fon-
denes karakter af selvejende institutioner betyder,
at sigtet ikke er at opnå et overskud til en kreds
af ejere eller berettigede, men at støtte de kvalifi-
cerede formål.
Den historiske udvikling viser da også, at almen-
nyttige fonde stiftet af private borgere eller virk-
somheder i tidens løb har bidraget meget væsent-
ligt til løsningen af en række vigtige og samfunds-
nyttige opgaver. Det fortjener særlig at fremhæ-
ves, at nye opgaver til stadighed er taget op i takt
med den samfundsmæssige udvikling, f.eks. in-
den for sociale, humanitære og videnskabelige
områder.
Mange af disse opgaver måtte ellers naturligt på-
hvile det offentlige. Fondene supplerer og for-
stærker det offentliges indsats på vigtige områder,
hvor denne f.eks. af ressourcehensyn må begræn-
ses. En inddragelse af de almennyttige fonde un-
der udvidede beskatningsregler vil væsentligt for-
ringe fondenes muligheder for i fremtiden at løse
deres opgaver. Dette ville - rent bortset fra konse-
kvenserne for det offentliges udgifter - kunne
medføre betydelige skadevirkninger for vareta-
gelsen af en lang række kvalificerede formål. Det
må endvidere forventes at få negativ indvirkning
på oprettelsen af nye almennyttige fonde og for
tilgangen af midler til eksisterende fonde ved te-
stamente eller gaver.
Ved den forventede lovmæssige regulering af fon-
de, herunder disses registrering, vil der endvidere
blive etableret et offentligt tilsyn, der vil skabe sik-
kerhed for, at de almennyttige fondes overskud ef-

ter en rimelig konsolidering vil blive anvendt til
de almennyttige formål, som fonden efter sin fun-
dats skal støtte. Herved undgås også, at uønsket
kapitalakkumulation finder sted.
Det forekommer ikke holdbart at argumentere for
en beskatning af almennyttige fonde ud fra be-
tragtninger om, at kredsen af almenvelgørende
eller i øvrigt almennyttige fonde er vanskelig at af-
grænse over for andre fonde. Mulige afgræns-
ningsvanskeligheder kan ikke motivere en beskat-
ning, der savner rimelig begrundelse og er egnet
til at fremkalde samfundsskadelige virkninger for
en lang række fonde. Hertil kommer, at begrebet
"almenvelgørende eller iøvrigt almennyttige in-
stitutioner' ' gennem langvarig skatteadministra-
tiv praksis har fået et i realiteten vel afgrænset ind-
hold. Det er ikke givet, at den stedfundne fastlæg-
gelse af begrebet uden videre skal finde anvendel-
se, når det gælder spørgsmålet om, hvorvidt al-
mennyttige fonde skal fritages for en udvidet be-
skatning. Der vil i givet fald kunne blive tale om
en af lovgivningsmagten foretagen afgrænsning
af begrebets nærmere indhold. En hensigtsmæs-
sig og rigtig fremgangsmåde ville det her være at
vurdere behovet for en sådan justering, når man
efter en periode, hvori den materielle fondslovgiv-
ning har virket, har opnået nærmere kendskab til
fondenes formål og faktiske virkemåde.
En ordning, hvorefter almenvelgørende eller i
øvrigt almennyttige fonde ligesom alle andre fon-
de skulle have ret til fradrag for udlodninger, vil
ikke løse de problemer, en beskatning vil medfø-
re. Dette er særlig klart, hvis udlodningerne først
skal fragå i ikke-skattepligtige indtægter, men selv
om udlodningerne tillades fradraget i skatteplig-
tig indkomst, vil problemerne ikke være løst. Der
henvises her til de betragtninger, der er anført
bl.a. af disse medlemmer i afsnittet om fondens
fradrag og fonde med særligt erhvervsformål.
Hertil kommer, at en beskatning af almennyttige
fondes konsolidering alene til støtte for opfyldel-
sen af deres formål må forekomme i modstrid
med de pligter til god og forsvarlig formueforvalt-
ning og uddelingspraksis, som fondstilsynet skal
påse overholdt, idet en beskatning af iøvrigt for-
svarlige og rimelige henlæggelser til formålet kan
medføre en uheldig og uønsket tilskyndelse til at
foretage for store udlodninger.
Over for en ordning, hvorefter der generelt ind-
rømmes fonde fradrag for udlodninger, må det
endelig indvendes, at denne medfører, at alle fon-
de uden hensyn til deres formål og virksomhed si-
destilles i skattemæssig henseende. En sådan ord-
ning, der helt afskærer almennyttige fonde fra en-
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hver form for skattefritagelse eller skattelempelse,
bryder afgørende med dansk retstradition og al-
mindelige retsgrundsætninger om fritagelse for
beskatning af de institutioner, der anerkendes
som samfundsnyttige.
Hvad særlig angår fonde, der ikke blot skal vare-
tage almennyttige formål, men også yde støtte til
andre formål, herunder familieformål, bemær-
kes, at det af retstekniske og administrative årsa-
ger ikke vil være hensigtsmæssigt at fritage disse
fonde for beskatning efter de for fonde med ude-
lukkende almennyttige formål gældende regler.
For de nævnte fonde med blandede formål må der
åbnes mulighed for at foretage en opdeling af dis-
se i én afdeling, der varetager de almennyttige
formål med ret til skattefritagelse, og én afdeling,
der varetager de øvrige formål og undergives
eventuelle regler om beskatning.

Formuebeskatning af fonde.

Efter de gældende regler er formueskat en be-
skatningsform, der alene vedrører personer.
Denne ordning går tilbage til den første stats-
skattelov af 1903 og - den gældende - fra 1922.
Heller ikke ved selskabsskatteloven af 1960 og
ved de senere stedfundne ændringer af denne
lov har man pålagt de selskaber m.v., der om-
fattes af loven, formueskat.
Baggrunden for, at man hidtil har begrænset
formueskattepligten til personer, er, at formue-
skatten har været anset som substitut for en
merindkomstskat af formueafkast, jfr. skat-
teunderudvalgets redegørelse side 344.

Ebbesen, Fogh, Hagen Jørgensen, Kjølbye, Laustsen,
le Maire, Mogensen, Pontoppidan, Søren Rasmussen,
Selmer, Troldborg og Skau Wogensen anfører, at en
udvidelse af formuebeskatningen til at gælde
for andre end personer i hvert fald ikke bør ske
for fonde isoleret, men i givet fald på grundlag
af forudgående, generelle overvejelser af
spørgsmålet om det hensigtsmæssige i at udvi-
de formueskattepligten til andet end fysiske
personer.
Disse medlemmer tilføjer, at det offentliges fi-
skale hensyn ud fra en skatteteknisk betragt-
ning i givet fald bedst vil kunne tilgodeses gen-
nem en ren indkomstskatteordning. En for-
muebeskatning vil i væsentligt omfang ramme
fonde med store formuer, der giver et ringe af-
kast, navnlig fonde, der besidder landbrugs-
ejendomme, eller hvis kapital er placeret i ak-
tier.

På denne baggrund mener disse medlemmer
ikke, at der bør gennemføres en formuebeskat-
ning af fonde.

Nørgaard, der kan tilslutte sig det foran anførte,
finder dog, at der med hensyn til familiefonde
gør sig særlige synspunkter gældende, og at det
for disse fondes vedkommende vil være rimeligt
med en formuebeskatning.

Greve og Vistisen finder, at fonde - navnlig fami-
liefonde - bør undergives formuebeskatning,
således at den skattepligtige formue opgøres ef-
ter regler, som i dag gælder for personer. Disse
medlemmer henviser blandt andet til, at også
aktionærer beskattes af formueværdien af deres
aktier.
Formueskattesatsen må efter disse medlem-
mers mening afhænge af, i hvilket omfang og
med hvilke satser fonde i øvrigt undergives be-
skatning. Disse medlemmer rejser samtidig
spørgsmål om en højere formuebeskatnings-
procent for familiefonde.
Der er i udvalget enighed om, at en formuebe-
skatning som den foreslåede forudsætter en
nærmere afgrænsning af begrebet familiefon-
de.

Indkomstbeskatning af fonde.

Hvis det besluttes at gennemføre en udvidelse af
den gældende beskatningsordning, bør denne
foretages på grundlag af de regler, der gælder for
aktie- og anpartsselskaber. Udformningen af ord-
ningen må dog ske under hensyntagen til de særli-
ge forhold, der følger af fondenes karakter af sel-
vejende institutioner. Udvalget skal endvidere
pege på sammenhængen med overvejelserne om
en generel beskatning af kapitalafkast.
Med hensyn til de væsentligste indtægtsarter skal
udvalget bemærke følgende:

1° Renter.
En skattemæssig ligestilling af fonde med aktie-
og anpartsselskaber vil føre til, at renter indgår i
opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

2° Aktieudbytter m.v.
En ligestilling af fonde med aktie- og anpartssel-
skaber vil føre til, at fonde ikke beskattes al udbyt-
ter fra aktieselskaber m.v., hvori de ejer mindst
25 % af aktie- eller indskudskapitalen, ligesom der
for udbytter af andre aktie- og anpartsbesiddelser
indrømmes skattegodtgørelse.
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3° Gaver.
Udvalget peger på, at en skattemæssig" ligestilling
mellem aktieselskaber og fonde fører til, at gaver
til fonde til tilvejebringelse eller udvidelse af, hvad
der svarer til kapitalgrundlaget (aktiekapitalen),
ikke skal inddrages under indkomstbeskatning.
Udvalget finder, at der heller ikke iøvrigt er til-
strækkelig begrundelse for at inddrage gaver un-
der en indkomstbeskatning. Herved peges på, at
indkomstbeskatning af gaver vil virke stærkt
hæmmende på ydelse af gaver til fonde.

Med hensyn til afgift af gaver peger Hagen Jørgen-
sen, Laustsen, le Maire, Nørgaard, Pontoppidan, Sel-
mer, Troldborg og Skau Wogensenpk, at dette spørgs-
mål må ses i sammenhæng med reglerne om arve-
afgift. En eventuel harmonisering af reglerne bør
imidlertid efter disse medlemmers opfattelse hen-
skydes til en mere almindelig revision af bestem-
melserne om arve- og gaveafgift.

Ebbesen, Fogh, Kjølbye, Mogensen og Søren Rasmussen
finder, at der uanset arveafgiftsordningen ikke er
grundlag for at inddrage gaver til fonde under en
gaveafgiftsordning, idet også en sådan ordning vil
modvirke ydelse af gaver til fonde.

Greve og Vistisen mener, at alle gaver - herunder
gaver til tilvejebringelse eller udvidelse af fondens
kapitalgrundlag - bør belægges med en gaveafgift
på 35% , hvorved gaver ligestilles med arv. Disse
medlemmer finder, at der eventuelt kan indføres
regler, hvorefter der årligt kan overføres op til et
maksimumsbeløb uden gaveafgift.

4°. Løbende gaveydelser.
Udvalget finder, at de synspunkter, der er anført
vedrørende indkomstbeskatning af engangsga-
ver, må finde tilsvarende anvendelse på gaver i
form af løbende ydelser.
Hvad særlig angår de løbende ydelser til almen-
nyttige fonde, hvor giveren efter ligningslovens
§ 14 har fradragsret, finder Greve, Hagen Jørgensen,
Laustsen, le Maire, Selmer, Troldborg, Vistisen og Skau
Wogensen, at der bør ske en beskatning i fonden.

Ebbesen, Fogh, Kjølbye, Mogensen, Nørgaard, Pontop-
pidan og Søren Rasmussen finder, at der med den
gennemførte ophævelse af fradragsretten for lø-
bende ydelser til fonde m. v., der ikke er godkendt
i henhold til ligningslovens § 8 A, ikke er afgøren-
de hensyn, der taler imod skattefriheden for lø-
bende gaveydelser.

Fondes fradrag.

Såfremt man ønsker at undgå den dobbeltbeskat-
ning, der ellers kan forekomme ved, at en ind-
tægt, f.eks. renter, først beskattes i en fond, og
derefter på ny hos den, til hvem fonden udlodder
indtægten, kan det ske ved, at der tillægges fonde
fradragsret for udlodninger.
Ved udformning af en fradragsordning må der
tages hensyn til de ikke sjældent forekommende
tilfælde, hvor fondes virksomhed ikke udelukken-
de består i kontante udlodninger. Det kan dreje
sig om fonde, der foretager udlån, driver
museums-, hospitals- eller forskningsvirksomhed
eller foretager indkøb af kunstgenstande i over-
ensstemmelse med formålet.

Ebbesen, Fogh, Hagen Jørgensen, Kjølbye, Laustsen, le
Maire, Mogensen, Nørgaard, Pontoppidan, Søren Ras-
mussen, Selmer, Troldborg og Skau Wogensen mener,
at der bør gives fradrag for udlodninger, eller
hvad der må sidestilles hermed. Disse medlem-
mer finder endvidere, at fradrag - i modsætning
til, hvad er tilfældet efter de gældende lempelses-
regler i selskabsskatteloven - først bør gives i den
skattepligtige indkomst, idet fradragsordningen
ellers ikke vil få de tilsigtede virkninger.

Ebbesen, Fogh, Kjølbye, Mogensen og Nørgaard henvi-
ser til deres standpunkt om, at de almennyttige
fonde ikke bør omfattes af en udvidet skattepligt.
En fradragsordning får herefter kun subsidiær be-
tydning for disse fonde.

Hagen Jørgensen, Laustsen, le Maire, Nørgaard, Sel-
mer, Troldborg og Skau Wogensen finder, at der kun
bør gives fradragsret for udlodninger, der foreta-
ges i det år, hvori den skattepligtige indkomst op-
gøres, eventuelt således, at der - ligesom for tan-
tiemer - kan tages hensyn til udlodninger, der
sker inden eller samtidig med fondsbestyrelsens
vedtagelse af årsregnskabet.

Ebbesen, Fogh, Kjølbye, Mogensen, Pontoppidan og Sø-
ren Rasmussen mener ikke, at en sådan ordning i
tilstrækkeligt omfang tilgodeser hensynet til en ri-
melig varetagelse af fondes uddelingsvirksomhed.
Mange, navnlig almennyttige fonde, har behov
for at kunne henlægge flere års indtægter, hvis de
skal tilrettelægge deres udlodningsvirksomhed på
en hensigtsmæssig måde. Fradragsordningen bør
udformes således, at der - som det også er tilfæl-
det efter selskabsskatteloven - generelt gives fra-
drag for beløb, der reserveres med henblik på ud-
lodning inden for en frist på 3-5 år.
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Greve og Vistisen mener ikke, at der bør gennemfø-
res en fradragsordning. Ordningen vil efter disse
medlemmers opfattelse medføre, at man i en be-
stemt form for skattesubjekt (fonde m.v.) gen-
nemfører fradragsret for alle vilkårlige udlodnin-
ger. Hvis der skal gennemføres en fradragsret for
fondes udlodninger, bør det kun gælde for de al-
mennyttige fonde, der har opnået særlig tilladel-
se. Desuden bør udlodninger først fragå i den
skattefri indkomst.

Fonde, der har til formål at drive eller videre-
føre en erhvervsvirksomhed.

Ebbesen, Fogh, Kjølbye, Mogensen og Søren Rasmussen
fremhæver, at beskatningen af disse fonde rejser
særlige problemer med hensyn til fondens mulig-
heder for at videreføre virksomheden. Det må
herved tages i betragtning, at fonde - i modsæt-
ning til aktieselskaber og andre selskaber - ikke
har mulighed for at opnå kapitaltilførsel udefra.
De kapitalressourcer, som kræves, hvis fonden
skal have mulighed for at skabe eller deltage i nød-
vendig tilførsel af yderligere egenkapital, herun-
der til dattervirksomheder, kan kun tilvejebringes

ved opsparing i fonden selv. Hvis sådanne hen-
læggelser undergives beskatning, vil det væsent-
ligt forringe fondens muligheder for at bevare den
ved oprettelsen etablerede tilknytning til er-
hvervsvirksomheden, hvilket kan være til betyde-
lig skade for mulighederne for at videreføre virk-
somheden på det hidtidige grundlag. Disse med-
lemmer finder derfor, at hvis der gennemføres en
udvidet beskatning, må der tilrettelægges en fra-
dragsordning, således at disse fonde får fradrag
for opsamling af midler, der bindes til tilførsel af
nødvendig egenkapital.

Greve, Hagen Jørgensen, Laustsen, le Maire, Nørgaard,
Pontoppidan, Selmer, Troldborg, Vistisen og Skau Wo-
gensen finder, at der ikke er tilstrækkelig begrun-
delse for at give disse fonde - i modsætning til
aktie- og anpartselskaber - mulighed for skattefrit
at hensætte midler til det foran nævnte formål.
Specielt med hensyn til holdingfonde peger disse
medlemmer på, at de i kraft af skattefriheden for
udbytte fra datterselskaber i rimeligt omfang vil
have mulighed for at opsamle de fornødne res-
sourcer med henblik på kapitaludvidelse i datter-
virksomheder.
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Bilag 1

Redegørelse for praksis vedrørende
stadfæstede fonde.

1. Adgangen til oprettelse.

Herom gælder de almindelige regler, der er
omtalt i kapitel III. Den offentlige stadfæstel-
se er som nævnt ikke en gyldighedsbetingelse.

2. Fremgangsmåden og vilkår.

Der har gennem århundreder været adgang
til at opnå stadfæstelse (»kgl. konfirmation«)
på fondes fundatser, jfr. herved grundlovens
§ 25 og redegørelsen i kapitel II. Stadfæstelse
meddeles nu ad mandatum af det ministe-
rium, under hvis forretningsområde fondens
formål hører. Fonde med flere formål, der
ikke hører under samme minister, stadfæstes
af justitsministeriet. Det samme gælder fami-
liefonde og fonde til fordel for »pauvres hon-
teux«, dvs. personer i trang, der har kendt
bedre dage. Justitsministeriet stadfæster også
»milde stiftelser« (klostre).
Stadfæstelse må anses som en fakultativ, be-
günstigende forvaltningsakt. Stifteren har så-
ledes ikke krav på at opnå stadfæstelse. Der er
derfor ikke noget til hinder for, at der i
forbindelse med en stadfæstelse stilles visse
mindstekrav til den pågældende fond.
Stadfæstelse meddeles kun på fonde, der har
hjemsted her i landet. Derimod hindrer det
næppe stadfæstelse, at fondens formue helt
eller delvis består af udenlandske aktiver,
eller at fondens indtægter i henhold til fon-
dens formål skal uddeles til personer bosat i
udlandet. I en sag fra 1977, hvor formålet var
at tjene danske interesser i udlandet, har
justitsministeriet udtalt, at det normalt må
være en betingelse for stadfæstelse, at fonden
var undergivet dansk ret i almindelighed,
men at justitsministeriet i øvrigt ikke kunne
udtale sig om, hvorvidt man i det foreliggende
tilfælde ud fra konkrete overvejelser kunne
stadfæste en fundats for fonden.
Stadfæstelse forudsætter, at fonden undergi-
ves tilsyn af det offentlige. Det offentlige tilsyn
med fondens virksomhed sikres normalt i

nyere stadfæstelsespraksis ved fundatsbe-
stemmelser om
1) kapitalanbringelse,
2) prohibering af aktiver,
3) godkendelse af bestyrelsesmedlemmer,

afskedigelse af bestyrelsesmedlemmer,
godkendelse af mere væsentlige dispositi-
oner,

4) bestyrelsens honorering,
5) regnskabsaflæggelse,
6) revision.

Det forekommer jævnligt, at stadfæstelses-
myndigheden ikke på alle punkter kan til-
træde det forelagte fundatsudkast. Det er
således almindeligt, at udkastet ikke inde-
holder en tilstrækkelig angivelse af det offent-
liges tilsynsbeføjelser, f.eks. med hensyn til
prohibering af aktiver, revision m.v.
Disse omstændigheder fører sædvanligvis ikke
til, at stadfæstelse nægtes. Normalt løses pro-
blemerne ved stadfæstelsesmyndighedens til-
kendegivelse af, at ændringer på de pågæl-
dende punkter er et vilkår for stadfæstelse. De
foreslåede ændringer tiltrædes som regel af
bestyrelsen, eventuelt efter forhandling med
myndigheden. I andre tilfælde undlader be-
styrelsen at søge stadfæstelsen fremmet.
Opstår der ved stadfæstelsen spørgsmål om
permutation, forelægger stadfæstelsesmyn-
digheden sagen for justitsministeriet til afgø-
relse.

3. Krav til stadfæstede fonde.

Formål.

Der stilles normalt ikke særlige krav med
hensyn til det formål, som fonden skal tjene
for at opnå stadfæstelse. Navnlig kræves det
ikke, at fonden skal have et almennyttigt
formål. Der er således også adgang til at opnå
stadfæstelse på rene familiefonde, medmindre
fundatsen strider mod fideikommislovgivnin-
gen.
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I erhvervsdrivende fonde er formålet ofte at
varetage (datter)virksomhedens tarv. I stad-
fæstelsespraksis kræves yderligere et almen-
nyttigt formål.

Kapitalforhold.

1. De fleste ministerier stiller ved stadfæstel-
sen krav om en vis mindstekapital. Størrelsen
af den kapital, der må være tilvejebragt for at
meddele stadfæstelse, er i dag 100.000 kr.
(kursværdi). Dette beløb kan eventuelt opnås
ved, at fonden i de første par år henlægger
hele overskuddet til kapitalen eller ved, at
fonden på anden måde (f.eks. ved gave) kan
påregnes at nå op på beløbet i løbet af en
kortere tid.
Baggrunden for kravet om en vis mindste-
kapital er, at fonde i princippet skal virke
uden tidsbegrænsning, og at fonde med en
kapital på mindre end 100.000 kr. ikke kan
forventes at opnå et sådant afkast af formuen,
at fonden — når der også tages hensyn til de
nødvendige administrationsomkostninger -
har mulighed for at støtte det eller de angivne
formål i et omfang, der gør det rimeligt at
stadfæste fundatsen med det deraf følgende
tilsyn m.v. fra det offentliges side.
Ved erhvervsdrivende fonde stiller industri-
ministeriet krav om en mindstekapital på
250.000 kr.

2. De fleste fundatser indeholder en bestem-
melse om, at fondens kapital skal forblive
urørt, og denne bestemmelse er et normalt
krav i stadfæstelsespraksis. I praksis har man
dog accepteret bestemmelser, hvorefter kapi-
talen eller en del af denne skal anvendes til
udlån på nærmere vilkår og til nærmere an-
givne formål, eller at kapitalen skal uddeles
over en vis årrække.
Værditilvækst ved fast ejendom og kursgevin-
ster ved udtrækning af obligationer henregnes
under kapitalen.
Fundatsens bestemmelse om kapitalens urør-
lighed suppleres i legatpraksis med en be-
stemmelse om, at fondens aktiver eller de
indskrivningsbeviser, på hvilke aktiverne op-
tages, skal forsynes med forbudspåtegning af
stadfæstelsesmyndigheden (prohibering).
Herved sikres, at der kun rådes over aktiverne
med den pågældende myndigheds samtykke.
Med hensyn til fast ejendom stilles krav om,
at der på ejendommens blad i tingbogen lyses

en deklaration om, at der ikke kan disponeres
over ejendommen uden myndighedens sam-
tykke.
Prohibering og ophævelse af prohibitivpåteg-
ninger foretages af den myndighed, der har
stadfæstet fonden. Justitsministeriet har end-
videre i cirkulærskrivelse af 8. august 1980
bemyndiget de i medfør af arvelovens § 61
godkendte forvaltningsinstitutter til at fore-
tage rådighedsbegrænsningen ved spærring af
fondens depot. Cirkulærskrivelsen er optaget
som underbilag 1.
Princippet om kapitalens urørlighed brydes
efter administrativ praksis ved ombytninger
af obligationer. Ombytning tillades i almin-
delighed, når følgende betingelser er opfyldt,
jfr. justitsministeriets cirkulærskrivelse af
15. april 1980:
a. Den effektive rente skal ved ombytningen
forøges med mindst 5% i forhold til den
effektive rente af den kapital, der ombyttes.
b. Restløbetiden på de obligationer, der øn-
skes erhvervet ved ombytningen, skal udgøre
mindst 15 år.
c. Ansøgninger imødekommes i almindelig-
hed alene, når der er gået 3 år siden den
seneste ombytning.

3. Med hensyn til kapitalens anbringelse er
der med hjemmel i lov nr. 211 af 13. maj 1981
om anbringelse og bestyrelse af umyndiges
midler m.v. fastsat regler herom i bekendt-
gørelse nr. 477 af 17. september 1981 om
anbringelse af midler, der tilhører legater
m.v. under offentlig bestyrelse eller offentligt
tilsyn. Bekendtgørelsen, der er ændret ved
bekendtgørelse nr. 515 af 23. september 1982,
er optaget som underbilag 2.
Anbringelsesreglerne er deklaratoriske og fin-
der således anvendelse, når der ikke i fondens
fundats er truffet anden bestemmelse. End-
videre er anbringelsesreglerne ikke til hinder
for, at de midler, som overdrages fonden
af stifteren eller udlægges legatet på skiftet,
bevares i den form, hvori de foreligger ved
overdragelsen eller udlægget. Endelig kan
tilsynsmyndigheden tillade anden anbringel-
se.

4. Spørgsmålet om den fysiske placering af
aktiverne afhænger af fundatsens bestemmel-
ser herom. Efter § 8 i lov nr. 219 af 8. juni
1966 om overformynderiet skulle midler, der
var anbragt i overformynderiet efter bestem-
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melse i en legatfundats eller lignende do-
kument, inden den 1. oktober 1970 overføres
til en forvaltningsafdeling, der var godkendt
af justitsministeriet.
Såfremt der ikke i fundatsen er taget stilling
til, hvor kapitalen fysisk skal bero, er besty-
relsen frit stillet.

Uddeling og overskudsanvendelse.

Spørgsmålet om anvendelse af fondens ind-
tægter afhænger af fundatsens bestemmelser.
Ved tilsynsmyndighedens revision og decision
påses det, at anvendelsen af fondens indtæg-
ter er i overensstemmelse med fundatsens
bestemmelser. Inden for de rammer, som
fundatsen fastlægger, er anvendelsen derimod
overladt til bestyrelsens skøn.
Uddeling og udlån til fondens stifter og den-
nes ægtefælle accepteres ikke. Uddeling og
lån til bestyrelsesmedlemmer tillades alene,
hvor der er udtrykkelig hjemmel i fundatsen.
Et væsentligt led i tilsynet med fonde er
tilsynsmyndighedens kontrol med, at fondens
overskud med fradrag af administrationsom-
kostninger og med fradrag af beløb, som efter
fundatsen skal henlægges til kapitalen, udde-
les. Baggrunden herfor er hensynet til de
formål, der er tilgodeset i fundatsen. Efter
legatpraksis kan der dog — selvom fundatsen
ikke indeholder bestemmelser herom — i al-
mindelighed af fondens nettoindtægt efter be-
styrelsens nærmere bestemmelse henlægges
indtil 25% til fondskapitalen. Begrundelsen
herfor er bl.a. behovet for en sikring mod
udhuling af kapitalen som følge af forringelser
i pengeværdien. Disse regler gælder også ved
stadfæstede erhvervsdrivende fonde. Der
knytter sig dog særlige spørgsmål til over-
skudsanvendelsen i disse fonde.

Ledelse.

Reglerne om fondens ledelse afhænger i første
række af fundatsens bestemmelser. Den al-
mindelige regel er, at fonden ledes af en
bestyrelse på nogle få medlemmer, der beklæ-
der hvervet til deres fyldte 70. år, og som selv
udpeger deres suppleanter og efterfølgere.
Der stilles i fundatser ofte krav til et eller flere
af bestyrelsesmedlemmerne, f.eks. at en af
dem skal være jurist (advokat) eller revisor,
og at en eller flere skal have tilknytning til det
formål, der ønskes støttet. For familiefonde

bestemmes som regel, at bestyrelsen helt eller
delvis skal bestå af familien.
Andre ledelsesformer forekommer også. Visse
fonde ledes af en enkelt person, og nogle fonde
— typisk store, erhvervsdrivende — har flere
ledende organer. For fonde, der stiftes af f.eks.
foreninger, gælder ofte, at fonden skal besty-
res af foreningens bestyrelse. Mange fonde
bestyres af en kommunalbestyrelse.
Hvis fonden skal stadfæstes, stilles der nor-
malt krav om, at valg af ledelsens medlemmer
og deres suppleanter skal godkendes af det
tilsynsførende ministerium. Det antages i
praksis, at tilsynsmyndigheden kan kræve, at
bestyrelsesmedlemmer har bopæl i Danmark.
Tilsynsmyndigheden tillægges endvidere be-
føjelse til at afsætte bestyrelsesmedlemmer,
der kommer ud af rådighed over deres bo eller
gør sig skyldige i en handling, der gør dem
uværdige til fortsat at beklæde hvervet som
medlem af bestyrelsen, eller som i øvrigt gør
dem åbenbart uegnede til hvervet.
Endvidere stilles ved stadfæstede fonde i nye-
re stadfæstelsespraksis normalt krav om, at
bestyrelsesmedlemmer skal fratræde med ud-
gangen af den måned, hvori de fylder 70 år.
Af fondens indtægter tillægges der normalt
bestyrelsens medlemmer et vederlag for ar-
bejdet. Størrelsen af dette vederlag skal god-
kendes af tilsynsmyndigheden, der ligeledes
godkender passende udgifter til kontorhold og
lignende. For tiden godkendes i praksis ved
mellemstore fonde, at indtil 10% af fondens
bruttoindtægt anvendes som administrations-
omkostninger. Ved større fonde (over 1 mill,
kr.) godkendes noget lavere administrations-
omkostninger.
Der er intet til hinder for, at fundatsen selv
bestemmer, hvilket vederlag bestyrelsen skal
honoreres med. Stadfæstelse vil dog blive
nægtet, hvor vederlaget fastsættes til væsent-
lig større beløb end de rammer, der er angivet
ovenfor.

Regnskab.

Ved stadfæstede fonde stilles krav om, at
bestyrelsen hvert år aflægger regnskab over
fondens kapital, indtægter og udgifter. Fon-
dens regnskabsår er normalt kalenderåret.
Der findes ikke særlige krav til regnskabets
opstilling, og der findes ingen regler om regn-
skabets offentliggørelse.
Såfremt fonden driver erhvervsvirksomhed,
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gælder der en ubetinget bogføringspligt, jfr.
§ 1, A, nr. 6, i lov nr. 178 af 5. juni 1959 om
bogføring.

Revision.

I en del, navnlig nyere, fonde, er det i fundat-
sen foreskrevet, at regnskabet skal revideres
af en statsautoriseret eller registreret revisor.
Det antages endvidere, at tilsynsmyndighe-
den kan kræve, at regnskabet revideres på
denne måde. Herudover stilles der krav om,
at fondens regnskab skal revideres og decide-
res (godkendes) af den stadfæstende myndig-
hed. Dette sker ved en af tilsynsmyndigheden
udpeget person, der i mange tilfælde er em-
bedsmand i det tilsynsførende ministerium.
Den ministerielle gennemgang af regnskabet
omfatter altid en kontrol af, om fundatsens
bestemmelser er overholdt ved fondens admi-
nistration i regnskabsåret. Såfremt regnskab-
et ikke revideres af en statsautoriseret eller
registreret revisor, eller kapitalen bestyres af
en godkendt forvaltningsafdeling, omfatter
den ministerielle gennemgang tillige en egent-
lig tal- og bilagsmæssig kontrol.
Det følger af tilsynsbeføjelsen, at tilsynsmyn-
digheden kan kræve enhver oplysning om
fonden og dens forhold.
Med hensyn til visse erhvervsdrivende fonde
giver den sædvanlige regnskabsaflæggelse ofte
ikke den tilsynsførende myndighed et til-
strækkeligt billede af, hvad der foregår i fon-
den. Derfor udpeges undertiden en kontakt-
mand, der benævnes tilsynsførende. Den til-
synsførendes opgave er at holde sig underret-
tet om fondens forhold og at være bindeled til
tilsynsmyndigheden.

For den ministerielle behandling af regnska-
bet betaler fonden et mindre beløb, der fast-
sættes af tilsynsmyndigheden, og som indbe-
tales til statskassen.

Offentlighed.

For så vidt angår fundatser og de dokumen-
ter, som det stadfæstende ministerium i kraft
af sine tilsynsopgaver kommer i besiddelse af,
finder offentlighedslovens almindelige regler
anvendelse.

Ændringer.

Som det fremgår af bemærkningerne til kapi-
tel 10 i udkast til lov om fonde, tillades fun-
datsændringer i dag navnlig, hvis et formål er
blevet uopfyldeligt eller åbenbart uhensigts-
mæssigt. Fundatsbestemmelser, der vedrører
fondens administration, tillades ændret efter
et noget friere skøn.
Det forhold, at mange fonde er meget gamle,
og at disse (og andre fonde) alene har en
beskeden kapital, som tiden er løbet fra, har
betydet, at man i administrativ praksis har
søgt at fremme sammenlægning eller fuld-
stændig ophævelse af sådanne fonde. Sam-
menlægning af fonde har ikke mindst været
aktuel ved fonde, der bestyres af en kommune
eller en forening.
Justitsministeriet har udsendt en cirkulær-
skrivelse af 11. januar 1974 til samtlige amts-
råd og kommunalbestyrelser om kommunalt
bestyrede legater om dette spørgsmål. Cirku-
lærskrivelsen er optaget som underbilag 3.
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underbilag 1
Justitsministeriets cirkulærskrivelse af 8. august 1980.

Når et legat står under tilsyn af et ministe-
rium, indsendes de enkelte aktiver normalt til
det tilsynsførende ministerium og forsynes
med påtegning om, at det pågældende aktiv
ikke må afhændes, pantsættes eller kvitteres
uden tilsynsmyndighedens samtykke. Ved
indfrielse, salg m.v. har aktiverne været ind-
sendt til tilsynsmyndigheden til ophævelse af
påtegningen.
Der er over for justitsministeriet rejst spørgs-
mål om en forenkling af denne fremgangs-
måde.
I den anledning har justitsministeriet efter
forhandling med de øvrige ministerier beslut-
tet, at den fysiske prohibering af de enkelte
værdipapirer samt navnepåtegning; på obliga-
tioner kan undlades i de tilfælde, hvor besty-
relsen træffer beslutning om at anbringe lega-
tets aktiver i depot i en af de i medfør af
arvelovens § 61 godkendte forvaltningsafde-
linger, og depotet og eventuelle konti for
kontante kapitalbeløb forsynes med følgende
påtegning:
»Dispositioner over de deponerede aktiver og
kontante kapitalbeløb kan ikke foretages uden
... ministeriets samtykke«.

Med hensyn til administrationen af ordnin-
gen skal man særligt fremhæve følgende:
1. Renter og udbytter af de deponerede akti-
ver og af kontante kapitalbeløb kan udbetales
efter legatbestyrelsens anvisning.
2. Salg af tegningsrettigheder kan foretages
efter samråd med legatbestyrelsen.
3. Kontante kapitalbeløb kan efter legatbe-
styrelsens bestemmelse anbringes i overens-
stemmelse med reglerne om anbringelse af
midler, der tilhører legater m.v. under offent-
lig bestyrelse eller offentligt tilsyn, medmind-
re fundatsen indeholder anden bestemmelse.
4. Regnskabet for legatet skal indeholde re-

degørelse for kapitalbevægelserne i årets løb.

Ved indsendelsen af regnskab til revision ved-
lægges depotfortegnelser og saldoopgørelser
for indlånskonti ved regnskabsårets slutning.
Særskilt underretning til den tilsynsførende
myndighed om hver enkelt indfrielse eller
udtrækning er ufornøden. Det må i øvrigt af
de enkelte konti til enhver tid fremgå, hvor-
ledes indestående fordeler sig på henholdsvis
kapital og renter.
5. Ændringer i sikkerheden eller skyldnerens
forpligtelser i henhold til pante- og gælds-
breve kan kun foretages med tilsynsmyndig-
hedens samtykke.
6. Ombytning af legatets aktiver kan ikke
foretages uden tilsynsmyndighedens samtyk-
ke, jfr. justitsministeriets skrivelse af 15. april
1980.

Justitsministeriet bemyndiger samtidig de
forvaltningsafdelinger, der følger nyordning-
en, til på tilsynsmyndighedens vegne at op-
hæve de hidtil meddelte prohibitivpåtegnin-
ger.

Såfremt bestyrelsen vælger at opbevare lega-
tets aktiver på anden måde, finder reglerne i
justitsministeriets bekendtgørelse af 27. janu-
ar 1940 om notering og deponering af masse-
gældsbreve tilhørende legater, pengefidei-
kommisser, stiftelser og andre institutioner,
hvis midler er undergivet offentligt tilsyn,
fortsat anvendelse.

P.M.V.
E.B.

Anders Troldborg

Til de forvaltningsafdelinger, der er godkendt
i henhold til arvelovens § 61.
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underbilag 2
Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 477 af 17. september 1981.

Som ændret ved bekendtgørelse nr. 515 af 23. september 1982.

Bekendtgørelse om anbringelse af midler, der tilhører legater m.v.
under offentlig bestyrelse eller offentligt tilsyn.

I henhold til § 2 i lov nr. 211 af 13. maj 1981
om anbringelse og bestyrelse af umyndiges
midler m.v. fastsættes:

/. Almindelige bestemmelser
§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse finder
anvendelse på legater, stiftelser og lignende
institutioner under offentlig bestyrelse eller
offentligt tilsyn (i det følgende kaldet legater).
Stk. 2. Reglerne finder endvidere anvendelse
på successorfonds oprettet i henhold til § 4 i
lov nr. 563 af 4. oktober 1919 og på midler
omfattet af lov nr. 139 af 1. maj 1954 om
familiefideikommissers overgang til fri ejen-
dom med de afvigelser, der følger af de nævn-
te midlers særlige karakter.

§ 2. Midler, der tilhører legater, må med de
undtagelser, der følger af denne bekendtgø-
relses §§ 13-15, kun anbringes i værdipapirer
efter nedenstående regler.

/ / . Anbringelse i obligationer
§ 3. Anbringelse kan ske:
a) i obligationer udsendt eller garanteret af
den danske stat (herunder statsgældsbeviser,
obligationer udstedt af Kongeriget Danmarks
Fiskeribank og de af Færøernes Realkredit-
institut udstedte statsgaranterede obligatio-
ner), bortset fra statens præmieobligationer,
b) i obligationer udstedt eller garanteret af
danske kommuner,
c) i obligationer udstedt af Kongeriget Dan-
marks Hypotekbank,
d) i obligationer, der forud for den 1. januar
1972 er udstedt af danske kreditforeninger,
kreditkasser og hypotekforeninger samt af
Provinsbankernes Reallånefond og Lands-
bankernes Reallånefond,
e) i obligationer udstedt af Kreditforeningen
Danmark, Forenede Kreditforeninger, Jyl-
lands Kreditforening, Kreditforeningen for
industrielle Ejendomme, Industriens Real-
kreditfond og Byggeriets Realkreditfond,

f) i indeksregulerede obligationer udstedt af
Kreditforeningen Danmark, Forenede Kre-
ditforeninger, Jyllands Kreditforening, Indu-
striens Realkreditfond, Byggeriets Realkredit-
fond og Dansk Landbrugs Realkreditfond,
g) i de af Den danske Bank A/s (Landmands-
banken) i henhold til lov nr. 55 af 25. marts
1872 udstedte hypotek- og kommuneobliga-
tioner,
h) efter forela'ggelse for justitsministeriet i
andre værdipapirer, der giver en lige så be-
tryggende sikkerhed for midlernes bevaring
som anbringelse efter litra a-f.
Stk. 2. Anbringelse kan endvidere ske i:
a) obligationer udstedt af Danak Landbrugs
Realkreditfond,
b) obligationer udstedt af Finansieringsinsti-
tuttet for Industri og Håndværk A/s,
c) obligationer udstedt af danske telefonsel-
skaber,
d) obligationer udstedt af Industriens Hypo-
tekfond,
e) obligationer udstedt af Finansieringsinsti-
tuttet for Hoteller m.v.,
f) obligationer udstedt af Den europæiske
Investeringsbank,
g) obligationer udstedt af Danmarks Skibs-
kreditfond,
h) obligationer udstedt af Dansk Håndværks
Finansieringsselskab.

§ 4. Obligationer må ikke erhverves til en
pris, der overstiger deres pålydende. Obliga-
tioner, der udtrækkes med tillæg af en vis
procent af deres pålydende, kan dog erhver-
ves til en pris, der ikke overstiger udtræk-
ningsbeløbet.
Stk. 2. Obligationer — bortset fra obligationer
udstedt af Den europæiske Investeringsbank
— må kun erhverves, såfremt de noteres på
Københavns børs. Obligationer må kun er-
hverves til en pris, der ikke overstiger den på
erhvervelsestidspunktet noterede kurs.
Stk. 3. Indeksregulerede obligationer må ikke
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erhverves til en pris, der overstiger den regu-
lerede værdi (den påtrykte værdi ganget med
dagens indeksfaktor). Stk. 2 finder tilsvaren-
de anvendelse.

/ / / . Anbringelse i aktier, konvertible obligationer
eller investeringsbeviser
§ 5. Indtil en trediedel af legatets midler kan
anbringes 1) i aktier, der dagligt noteres på
Københavns børs, 2) i konvertible obligatio-
ner, der dagligt noteres på Københavns børs,
og 3) i investeringsbeviser (certifikater) ud-
stedt af en investeringsforening, der af justits-
ministeren er godkendt hertil (for tiden Inve-
stor Almindelig Investeringsforening og Spa-
rekassernes Aktieinvesteringsforening Dansk
Sparinvest for så vidt angår A-investerings-
beviser).
Stk. 2. Er en trediedel eller mere af legatets
midler i forvejen anbragt i aktier, kan beløb,
som indkommer ved afhændelse af aktier,
aktie- og tegningsretter, genanbringes i akti-
er, konvertible obligationer eller i investe-
ringsbeviser (certifikater) udstedt af en inve-
steringsforening. Det samme galder beløb,
som fremkommer ved afhændelse af konver-
tible obligationer eller investeringsbeviser
(certifikater) udstedt af en investeringsfore-
ning.
Stk. 3. Ved aktieudvidelser kan legatet benyt-
te den tegningsret, der er knyttet til legatets
aktier, uanset om den i stk. 1 fastsatte grænse
herved overskrides, og uanset om aktierne er
børsnoterede. Det samme gælder med hensyn
til modtagelse af fondsaktier.

§ 6. Aktier må ikke erhverves til en pris, der
overstiger den på erhvervelsestidspunktet
noterede kurs.
Stk. 2. Højst 15 pct. af midlerne må anbrin-
ges i aktier i ét selskab. Endvidere må der i ét
selskab højst erhverves aktier svarende til
15 pct. af det pågældende selskabs aktiekapi-
tal.
Stk. 3. Der må kun erhverves aktier, som i
hvert af de sidste 5 regnskabsår før erhvervel-
sen har givet et udbytte på mindst 8 pct.
Stk. 4. Reglerne i stk. 2 og 3 finder ikke an-
vendelse på fondsaktier eller på aktier, som
ved aktieudvidelse erhverves ved benyttelse af
den tegningsret, der er knyttet til legatets
aktier.
Stk. 5. Konvertible obligationer kan kun er-
hverves efter bestemmelserne i stk. 1 og 2 om

aktiers erhvervelse, og kun hvis aktier i det
pågældende selskab før erhvervelsen af de
konvertible obligationer har givet et udbytte
som anført i stk. 3.
Stk. 6. Erhverves de af en investeringsfore-
ning udstedte investeringsbeviser (certifika-
ter) ikke ved emissionen, må prisen ikke
overstige den kurs, som på erhvervelsestids-
punktet er fastsat på børsen.

§ 7. Beregningen af de i § 5, stk. 1, og § 6,
stk. 2, 1. pkt., nævnte grænser sker på grund-
lag af de midler, legater ejer på erhvervelses-
tidspunktet.
Stk. 2. Opgørelsen af midlernes værdi sker
efter følgende regler:
a. obligationer, aktier, konvertible obligatio-
ner og investeringsbeviser (certifikater) med-
regnes med kursen på erhvervelsestidspunk-
tet. I mangel af officiel kursfastsættelse lægges
den senest af skattevæsenet godkendte kurs til
grund,
b. faste ejendomme medregnes med den af
vurderingsrådet ansatte ejendomsværdi
(uden omregning til kontantværdi),
c. pantebreve, gældsbreve og andre midler
medregnes med den værdi, hvortil de ansæt-
tes af legatets bestyrelse.

IV. Anbringelse i pantebreve
§ 8. Anbringelse kan ske mod tinglyst pante-
ret i fast ejendom, såfremt det for lånet ud-
stedte pantebrev sammenlagt med foranstå-
ende prioriteter har sikkerhed inden for
70 pct. af den af vurderingsrådet ansatte ejen-
domsværdi (uden omregning til kontantvær-
di). For landbrugsejendommes vedkommen-
de kan værdien af besætning og inventar,
opgjort efter skattelovgivningens regler, med-
regnes med indtil 10 pct. af ejendomsværdien.

§ 9. Anbringelse mod pant i bygninger, der
tilhører en anden end grundens ejer, eller -
bortset fra landbrugsejendomme - i faste
ejendomme, som varigt er indrettet med en
særlig erhvervsvirksomhed for øje, må kun
ske med godkendelse af den myndighed, der
fører tilsyn med legatet.

§ 10. Anbringelse må ikke ske mod pant i
faste ejendomme, der tilhører medlemmer af
legatets bestyrelse.

§ 11. Anbringelse må kun ske mod pant i
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faste ejendomme, hvis bygninger er brandfor-
sikrede i et forsikringsselskab, der har konces-
sion til bygningsbrandforsikring.

§ 12. Anbringelse kan endvidere ske i bank-
hæftelsesobligationer.

V. Andre bestemmelser
§ 13. Reglerne i §§3-12 finder kun anven-
delse, for så vidt der ikke i legatets fundats
eller i det dokument (testamente, gavebrev
eller lignende), som ligger til grund for fun-
datsen, er truffet anden bestemmelse.
Stk. 2. Bestemmelser i fundatser, hvorefter le-
gatets midler skal være anbragt som umyn-
diges midler, er dog ikke til hinder for, at
midlerne anbringes efter reglerne i §§3-12,
såfremt fundatsen eller det dokument, som
ligger til grund for fundatsen, er oprettet før
den 1. oktober 1966.

§ 14. Reglerne i §§ 3-12 er ikke til hinder for,
at de midler, som overdrages legatet af opret-

teren, eller som udlægges legatet på skiftet
efter denne, bevares i den form, hvori de
foreligger ved overdragelsen eller udlægget.

§ 15. Når særlige omstændigheder taler der-
for, kan det ministerium, gennem hvilket der
er meddelt konfirmation på legatets fundats,
tillade, at midlerne anbringes på anden måde
end fastsat i §§3-12. For de i § 1, stk. 2,
nævnte midler meddeles tilladelsen af familie-
retsdirektoratet.

VI. Ikrafttræden
§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den
1. oktober 1981. (Efter § 2 i bekendtgørelse
nr. 515 af 23. september 1982 træder §3,
stk. 1, litra f-h, § 3, stk. 2, litra g-h, og § 4,
stk. 3, i kraft den 1. oktober 1982.)
Stk. 2. Justitsministeriets bekendtgørelse nr.
322 af 16. september 1966 om anbringelse af
midler der tilhører legater m.v. under offent-
lig bestyrelse eller offentligt tilsyn, ophæves.
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underbilag 3
11. januar 1974

Cirkulærbeskrivelse om kommunalt bestyrede legater.
(Til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser)

Under drøftelser i indenrigsministeriets ar-
bejdsgruppe vedrørende dobbeltadministra-
tion har Kommunernes Landsforening peget
på, at der bør foretages en forenkling af
kommunernes legatforvaltning. Justitsmini-
steriet er indstillet på at medvirke hertil i så
vidt omfang, som dette er muligt efter de
gældende regler.
Efter aftale med indenrigsministeriet opford-
rer man amtsrådene og kommunalbestyrel-
serne til på grundlag af de retningslinier, der
er angivet nedenfor, at foretage en gennem-
gang af legaterne med henblik på at tilveje-
bringe de ændringer i legaternes fundatser,
der må anses som nødvendige for at tilpasse
legatadministrationen til nutidige samfunds-
forhold og levevilkår.
Sammenlægning eller ophævelse af legater: Hvis
forandringerne i samfundsforholdene siden
legatets oprettelse har været så væsentlige, at
administration af legatet i overensstemmelse
med fundatsens bestemmelser er umulig eller
særdeles uhensigtsmæssig, vil legatet kunne
sammenlægges med et eller flere andre legater
eller efter omstændighederne helt kunne op-
hæves. Ændringer af denne art vil således i
særlig grad være påkrævet i legater, hvis
oprettelse ligger langt tilbage i tiden.
Ansøgning om sammenlægning kan forventes
imødekommet, når de legater, der ønskes
sammenlagt, har ensartet eller nogenlunde
ensartet formål. Det forudsættes endvidere, at
legaterne er oprettet for mere end 50 år siden,
og at deres kapitaler hver for sig er under
50.000 kr. I særlige tilfælde vil der også kunne
ske sammenlægning af legater, der ikke fuldt-
ud opfylder disse betingelser, f.eks. hvis flere
legater er oprettet af samme person. Den
omstændighed, at legatets kapital er meget
beskeden, f.eks. kun nogle få tusinde kroner,
kan muliggøre en sammenlægning, uanset om
aldersbetingelsen er opfyldt.
Et legat, som ikke længere er fornuftigt eller
nyttigt, vil efter omstændighederne helt kun-
ne ophæves. Ansøgning om ophasvelse kan i
disse tilfælde forventes imødekommet, hvis

legatet ikke kan sammenlægges med andre
legater, kapitalen er under 25.000 kr., og
legatet er mere end 100 år gammelt. Er
kapitalen kun af ringe størrelse, vil legatet
dog muligvis kunne ophæves, selv om alders-
betingelsen ikke er opfyldt. Ved ophævelse af
et legat vil det i almindelighed blive tilladt, at
kapitalen udbetales til den personkreds, der
ifølge fundatsen er berettiget til at nyde lega-
tet.
Andre fundats ændringer: Hvis et legat ikke kan
sammenlægges med andre legater eller even-
tuelt helt ophæves, vil der ofte kunne ske en
forenkling af dets administration. Ved så-
danne ændringer må det dog tilstræbes, at
legatets formål og karakter ikke ændres i
større omfang end nødvendigt. Ændring af
legatets formålsbestemmelse vil kunne for-
ventes imødekommet, når opfyldelse af for-
målet må anses for umulig eller særlig uhen-
sigtsmæssig. Sådanne ændringer kan navnlig
have interesse i legater, hvis samfundsmæs-
sige nytte er ringe. Andre fundatsbestemmel-
ser, f.eks. om legatportionernes størrelse,
fremgangsmåden ved uddelingen, regnska-
bernes revision og decision samt om aktiver-
nes prohibering m.v., vil blive tilladt ændret,
hvis de må anses for utidssvarende, eller en
ændring skønnes rimelig. Amtsrådene og
kommunalbestyrelserne bør særlig være op-
mærksomme på, at fundatsbestemmelser om
revision og decision ændres, således at såvel
revision som decision sker på samme måde
som kommunernes regnskaber, ligesom be-
stemmelser om prohibering af legatets aktiver
bør udgå.

I alle tilfælde, hvor der bliver tale om at
ændre en fundats, vil det være en forudsæt-
ning for tilladelse hertil, at der ikke sker
indskrænkning i aktuelle rettigheder, f.eks. en
rentenydelse, eller i enkeltpersoners beretti-
gede forventninger om ydelse fra legatet.
Hvis det efter en gennemgang af legaterne
skønnes, at der er grundlag for at få et legat
sammenlagt med andre legater, eventuelt op-
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hævet, eller for at få fundatsens bestemmelser
ændret, skal ansøgning herom i kongeligt
stadfæstede legater indsendes til det ministe-
rium, hvis forretningsområde ligger nærmest
ved legatets formål, hvilket ikke nødvendigvis
er det ministerium, der har stadfæstet fundat-
sen (f.eks. hører legater til fordel for værdigt
trængende nu under socialministeriet). Det
samme gælder væsentlige dispositioner over
sådanne legaters formue, f.eks. salg af fast
ejendom, der bevirker, at legatets karakter
eller virksomhed ændres på afgørende måde.
I tvivlstilfælde, eller hvor der er tale om
blandede formål, indsendes ansøgningen til
justitsministeriet. Ansøgningen bør så vidt
muligt være kortfattet, og fundatsen og det
sidste regnskab skal medsendes.
I legater, der ikke er stadfæstet, kan amts-
rådene eller kommunalbestyrelserne uden fo-
relæggelse for justitsministeriet eller anden
offentlig myndighed bestemme, at regnska-
berne fremtidigt skal revideres og decideres

på samme måde som kommunernes regnska-
ber, og at prohibering af aktiverne fremtidigt
er ufornøden, uanset om fundatserne indehol-
der modstående bestemmelser. Derimod skal
alle andre ændringer i fundatser for ikke
stadfæstede legater, spørgsmål om ophævelse
eller sammenlægning af sådanne legater og
væsentlige dispositioner over disses formue
(jfr. ovenfor under kongeligt stadfæstede lega-
ter) forelægges for justitsministeriet.
Dispositioner, hvor kommunens habilitet kan
drages i tvivl, f.eks. fordi kommunen på én
gang er bestyrer af et legat og direkte eller
indirekte køber af en fast ejendom, eventuelt
en del af denne, eller et andet aktiv, der
tilhører legatet, bør i stadfæstede legater fore-
lægges for det tilsynsførende ministerium og i
andre legater for justitsministeriet.

Justitsministeriet, den 11. januar 1974
Nathalie Lind

/ O . Perch Nielsen
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Bilag 2

Notat om offentlige fonde.

1. Indledning.
For at få et overblik over antallet og karakteren
af de selvejende institutioner, der er oprettet ved
eller i henhold til lov eller er undergivet offentligt
tilsyn i kraft af lovgivningen inden for det områ-
de, hvor de udøver deres virksomhed, har udval-
get indhentet oplysninger herom frei statslige og
kommunale myndigheder. Svarene er gengivet i
dette bilag under pkt. 2 og 3.
Udvalgets konklusioner på grundlag af undersøg-
elsen er gengivet i bemærkningerne til lovudkast-
enes § 1.
Notatets pkt. 4 gengiver nogle afsnit fra en beret-
ning af 1979 om selvejende institutioners bevil-
lingsmæssige stilling, samt finansministeriets cir-
kulærskrivelse af 13. november 1980.

2.-3. Besvarelser fra de enkelte
ministerier og kommuner.
Ministerier.

2.1. Indenrigsministeriet.

a) Civilforsvarsforbundet.
Civilforsvarsforbundet er efter vedtægternes § 1
et landsforbund bestående af civilforsvarets frivil-
lige personel, personlige medlemmer, foreninger,
forbund, virksomheder og institutioner. Forbun-
dets midler tilvejebringes dels ved medlemskon-
tingenter og bidrag, dels gennem tilskud fra det
offentlige. I § 7 er der givet nærmere regler om
civilforsvarsforbundets opløsning. Hvis det ved-
tages at opløse forbundet, skal der nedsættes et
udvalg på fem medlemmer. Udvalget træffer be-
slutning om den eventuelle formues anvendelses-
formål, der er i overensstemmelse med civilfor-
svarsforbundets formål.
Vedtægtsændringer kræver indenrigsministeriets
samtykke.
Civilforsvarsforbundets virksomhed financieres
hovedsageligt ved statstilskud på finansloven.

b) Det kommunale momsfond.
Det kommunale momsfond er oprettet i henhold
til § 39, stk. 4, i lov om almindelig omsætningsaf-
gift (merværdiafgift). Momsfondet hører lov-
mæssigt under skatte- og af giftsministeriet, men
indenrigsministeriet administrerer fondet, jfr.
lovens § 39, stk. 5. Der er fastsat nærmere regler
om fondets bestyrelse og virksomhed i bekendtgø-
relse nr. 86 af 13. marts 1979.

c) Skoler for uddannelse af sundhedspersonale.
Danmarks Sygeplejerskehøjskole ved Århus Uni-
versitet,
Institut ved Århus Universitet for Ergo- og fysio-
terapeuter,
Skolen for fysioterapeuter i København,
Skolen for Ergoterapeuter i København,
Skolen for Ergo- og fysioterapeuter i Holstebro,
Hospitalslaborantskolen i København,
Hospitalslaborantskolen i Århus,
Økonomaskolen,
Skolen for fodterapeuter,
Skolen for beskæftigelsesvejledere i København,
Århus, Ålborg og Svendborg.
Indenrigsministeriet har oplyst, at ingen af de
nævnte skoler er oprettet med hjemmel i eller i
henhold til lov. Der er i alle tilfælde tale om selvej-
ende institutioner. Institutionerne driver ikke er-
hvervsvirksomhed, og de har ingen kapital. Ud-
gifterne dækkes fuldt ud af indenrigsministeriet
over finansloven.
Da institutionerne ikke ejer en kapital, er der ikke
fastsat regler om, hvorledes der skal forholdes
med formuen ved opløsning af institutionerne,
om ændring af institutionernes vedtægter eller
om realisering af aktiverne.

d) Sygdomsbekæmpende selvejende instituti-
oner m.v.

Polioforeningen.
Formålet er at støtte kampen mod børnelammelse
(polio) og at virke for afhjælpning af følgerne af
sygdommen. Efter § 3 kan som medlemmer af
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landsforeningen optages såvel personer som fir-
maer, institutioner, selskaber eller foreninger. Be-
slutning om landsforeningens opløsning kan ved-
tages på et ordinært hovedbestyrelsesmøde. Ved-
tages det at opløse landsforeningen, træffer ho-
vedbestyrelsen beslutning om anvendelse af fore-
ningens midler til fremme af landsforeningens
formål eller dermed beslægtet almennyttigt øje-
med. Beslutningen kræver godkendelse af sund-
hedsstyrelsen.

Nationalforeningen til bekæmpelse af tuber-
kulose og sygdomme i åndedrætsorganerne
(Nationalforeningen).
Nationalforeningen er stiftet i 1901 til bekæmpel-
se af tuberkulose. Opløsning af foreningen kræver
indenrigsministeriets godkendelse, og en eventu-
el formue skal udbetales til et med foreningens
formål beslægtet øjemed.
En del af Nationalforeningens overskud og kapi-
tal overføres årligt til Nationalforeningens forsk-
ningsfond.

e) Dansk Sygehusinstitut.
Efter vedtægternes § 1 er Dansk Sygehusinstitut
en selvejende institution oprettet af staten, amts-
rådsforeningen og København og Frederiksberg
kommuner. Instituttets formål er at indsamle, be-
arbejde og formidle information samt at udføre
forskning og udviklingsarbejde vedrørende
sygehus- og sundhedsvæsenets planlægning, rati-
onalisering og drift med henblik på at tilvejebrin-
ge et forbedret grundlag for løsningen af de opga-
ver, som påhviler de planlæggende og styrende
myndigheder inden for sundhedsvæsenet. Efter §
11 kan vedtægterne ændres af stifterne efter for-
slag eller indhentet udtalelse fra bestyrelsen.

f) Private sygehuse.
Indenrigsministeriet har oplyst, at en række pri-
vate sygehuse er oprettet som selvejende institu-
tioner. De er normalt oprettet som selvejende in-
stitutioner med tilknytning til en privat almen-
nyttig interesseorganisation, medens enkelte er
oprettet med tilknytning til en privat erhvervs-
virksomhed. Alle drives i forbindelse med det of-
fentlige sygehusvæsen (i henhold til aftale eller
overenskomst).

2.2. Forsvarsministeriet.

a) Lodsreguleringsfonden.
Lodsreguleringsfonden er oprettet i henhold til §§
13-14 i lodsloven (lov nr. 116 af 21. marts 1979).

b) Lodspensionskassen.
Oprettet i henhold til lodslovens §§ 17-22. Efter
vedtægternes § 1 er pensionskassen en selvejende
institution, der er underkastet forsvarsministe-
rens tilsyn og kontrol, og som ikke er omfattet af
lovgivningen om statens tilsyn med pensionskas-
ser. Efter § 29, stk. 3, er ingen ændring i vedtægt-
erne gyldig, medmindre den er godkendt af for-
svarsministeren efter indhentet udtalelse fra fi-
nansministeren .

c) Den overordentlige invalidefonds Legat.
Oprettet i henhold til § 2 i lov nr. 46 af 16. februar
1966 om ophævelse af lov angående pensionering
af militæretaternes underklasser samt om invali-
deforsørgelse.
Legatets fundats er stadfæstet af socialministeriet
den 6. marts 1969.

2.3. Statsministeriet.

a) Dagspressens financieringsinstitut.
Oprettet med hjemmel i lov nr. 214 af 27. maj
1970. Formålet er efter § 2 at indgå kautionsfor-
pligtelser i forbindelse med opførelse, ombyg-
ning, udvidelse og modernisering af anlæg til
dagspressens avisfremstilling og distribution. Til-
skudet kan også anvendes som bistand til finan-
ciering.
Vedtægterne for "Dagspressens financieringsin-
stitut, selvejende institution' ' er godkendt af stats-
ministeriet.

b) Det dansk-færøske kulturfond.
Under den 2. verdenskrig ydede statskassen fæ-
ringer, der af uddannelses- eller andre grunde be-
fandt sig i Danmark, støtte gennem rentefrie lån,
der først skulle tilbagebetales, når dette blev mu-
ligt. I 1950 blev der truffet bestemmelse om, at
såvel de tilbagebetalte beløb som restfordringerne
skulle henlægges til et dansk-færøsk fond, der
skulle tjene til styrkelse af den åndelige forbindel-
se mellem Færøerne og den øvrige del af det dan-
ske rige. I henhold hertil er oprettet "Det dansk
- færøske kulturfond" med det nævnte formål.
Fundatsen er stadfæstet den 12. december 1955
af statsministeriet og er godkendt af Færøernes
landsstyre den 11. januar 1956.

2.4. Økonomiministeriet.

Danmarks Nationalbank.
Formålet er efter § 1 i lov nr. 116 af 7. april 1936
med senere ændringer at opretholde et sikkert
pengevæsen her i landet samt at lette og regulere
pengeomsætning og kreditgivning. Efter § 19 til-
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falder bankens overskud staten, medmindre belø-
bet henlægges til reservefonden eller særlige sik-
ringsfonds.

2 .5 . Industriministeriet.

A. Selvejende intitutioner, oprettet med hjem-
mel i eller i henhold til lov, eller som er oprettet
af stat eller kommune.

a) Værdipapircentralen.
Oprettet ved lov nr. 179 af 14. maj 1980. Efter
lovens § 2 er Værdipapircentralen en privat, selv-
ejende institution. Der er for Værdipapircentra-
len vedtaget et sæt vedtægter, som er godkendt af
industriministeriet i henhold til lovens § 2.
Værdipapircentralens formål er angivet i vedtæg-
ternes § 2, og er:
"a. at registrere allerede udstedte og fremtidige

udstedelser af aktier og obligationer m.v.,
der noteres på Københavns Fondsbørs,

b. at registrere andre lignende aktiver, som
industriministeren måtte bestemme,

c. at registrere adkomsten til sådanne fondsak-
tiver samt ændringer heri,

d. at registrere andre rettigheder over sådanne
fondsaktiver,

e. at formidle udbetalinger, der knytter sig til
registrerede fondsaktiver, samt

f. at drive anden virksomhed, som står i natur-
lig forbindelse med de under a.-e. nævnte
aktiviteter i henhold til bestyrelsens bestem-
melse og efter indhentet godkendelse fra in-
dustriministeren.

Vedtægterne kan ændres ved beslutning truffet af
3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmers stemmer,
jfr. herved vedtægternes § 12, stk. 5. De således
vedtagne ændringer skal efterfølgende godkendes
af industriministeren, jfr. vedtægternes § 26.
Om opløsning bestemmer vedtægternes § 25, at
dette kun kan ske ved lov. Herved treeffes bestem-
melse om formuens anvendelse. I intet tilfælde
kan formuen helt eller delvis overgå til nogen af
brugerne.

b) Københavns Fondsbørs.
Oprettet ved lov nr. 220 af 7. juni 1972 som æn-
dret ved lov nr. 524 af 27. december 1979. Ifølge
lovens § 1 er børsen en selvejende institution, som
er eneberettiget til at afholde børs med offentlig
handel og kursnotering af aktier, obligationer og
lignende værdipapirer. Der eksisterer ikke et sæt
vedtægter for børsen, men nærmere regler om le-
delse, virksomhed m.v. er fastsat i bekendtgørelse
nr.487 af 16. november 1972 med senere ændrin-

ger. I øvrigt kan fondsbørsen selv fastsætte regler
om diverse detailspørgsmål.
Under henvisning til ovenstående eksisterer in-
gen regler om vedtægtsændringer og opløsning.

c) Danmarks Skibskreditfond.
Oprettet med hjemmel i lov nr. 143 af 17. maj
1961 om et skibsfinancieringsinstitut. I dennes §
1 er det bestemt, at industriministeren bemyndi-
ges til efter forhandling med finansministeren at
godkende oprettelsen af et skibsfinancieringsin-
stitut, hvis vedtægter skal godkendes af industri-
ministeren. I henhold til vedtægternes § 2, er det
bestemt, at fondens formål er gennem lånevirk-
somhed at financiere:
"a. Nybygning og ombygning af skib for dansk

ejer på dansk eller udenlandsk værft.
b. Nybygning og ombygning af skib for uden-

landsk ejer på dansk værft.
c. Køb af dansk skib eller udenlandsk, højst to

år gammelt skib til indregistrering i Dan-
mark.

d. Dansk ejers salg af skib til udlandet."
Beslutning om vedtægtsændring eller om opløs-
ning af fonden træffes af repræsentantskabet,
hvor henholdsvis 2/3 og 3/4 af samtlige stemmer
skal være repræsenteret, og for begge beslutnin-
gers vedkommende skal der ske vedtagelse med
3/4 af de afgivne stemmer. Som ovenfor nævnt
skal vedtægtsændringer godkendes af industrimi-
nisteriet. Om anvendelse af fondens midler i til-
fælde af opløsning er det bestemt, at denne ifølge
repræsentantskabets bestemmelse vil være at an-
vende til fremme af Dansk Skibsfart og/eller
Dansk Værftsindustri, jfr. vedtægternes § 36.

d) Rejsegarantifonden.
Oprettet i henhold til lov nr. 150 af 10. april 1979
om en rejsegarantifond, og er ifølge lovens § 1 en
privat selvejende institution.
Fonden har til formål at yde bistand til rejsekun-
der, der af et rejsebureau her i landet har købt en
selskabsrejse til eller i udlandet eller til Færøerne
og Grønland for en pris, der omfatter transport
og overnatning.
Fondens vedtægter og bestyrelsens forretningsor-
den skal i henhold til lovens § 11 godkendes af in-
dustriministeren. I fondens vedtægter er bestemt,
at industriministeren i tilfælde af fondens ophør
efter aftale med finansministeren og efter indstil-
ling fra fondens bestyrelse træffer beslutning om
anvendelse af fondens formue.

e) Udviklingsfondet (fondet til Fremme af Tek-
nisk og Industriel Udvikling).
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Oprettet ved lov nr. 104 af 20. marts 1970.
Fondets midler, der bevilges på de årlige finans-
love, kan i henhold til lovens § 1, stk. 2, anvendes
til:
1) bistand til forsknings- og udviklingsarbejde

i danske erhvervsvirksomheder,
2) indgåelse af kontrakter om udvikling af nye

produkter eller produktionsmetoder,
3) tegning af aktier i danske selskaber, hvis

virksomhed er afhængig af udviklingsarbej-
de, og

4) forskningsresultaters formidling til danske
erhvervsvirksomheder.

Beløb, der ikke anvendes i et finansår, forbliver
i fondet til anvendelse i senere finansår. Tilbage-
betalte ydelser samt modtagne licensindtægter,
aktieudbytter og lignende indgår i fondet.
I henhold til lovens § 2, stk. 3, fastsætter industri-
ministeren nærmere bestemmelser for fondets
virksomhed. De seneste vedtægter er af 12. sep-
tember 1975. Der eksisterer ingen regler om op-
løsning.

f) Danmarks Erhvervsfond.
Oprettet ved lov nr. 145 af 4. april 1960 med det
formål at støtte eksporten og fremme erhvervsef-
fektiviteten og konkurrenceevnen. Fonden besty-
res af industriministeren.
Fonden tjener som sikkerhed for de garantier og
kautioner, der ydes efter loven.
Afgørelsen af ansøgninger om eksportkreditstøtte
er i loven henlagt til et Eksportkreditråd. Indu-
striministeren fastsætter efter forhandling med
Eksportkreditrådet de nærmere bestemmelser for
ydelse af de i loven omhandlede garantier og kau-
tioner.
Af fondens midler kan der endvidere efter loven
afholdes udgifter til en række eksportfremmefor-
mål. Udgifterne afholdes efter retningslinjer fast-
sat af industriministeren.

g) Dansk Institut for Prøvning og Justering
(Dantest).
Oprettet af industriministeriet den 1. januar 1980
ved aktstykke nr. 170 af 12. december 1979. Dan-
test er et selvejende, almennyttigt institut, der er
oprettet i forbindelse med omdannelse af Stats-
prøveanstalten. Til instituttet blev endvidere
henlagt den del af justervæsenet, der varetog tek-
nologisk servicevirksomhed.
Dantest har status som et godkendt teknologisk
serviceinstitut i henhold til lov nr. 142 af 21. marts
1973 om teknologisk service. Ligesom de øvrige

godkendte teknologiske serviceinstitutter, står in-
stituttet under tilsyn af Teknologirådet vedrøren-
de anvendelsen af de statslige tilskud og lån, både
med hensyn til instituttets økonomi og aktivitets-
grundlag.
Ifølge vedtægternes § 2 har Dantest til formål at
repræsentere kvalificeret og uvildig sagkundskab
samt yde teknologisk service ved - fortrinsvis in-
den for nedenstående fagområder - at udføre:
1) autoriseret teknisk prøvning i henhold til

meddelte autorisationer fra Statens Tekni-
ske Prøvenævn, og i tilknytning til disse au-
torisationer at bistå de for godkendelses- og
mærkningsordninger ansvarlige instanser
med udførelse af kontrolvirksomhed,

2) prøvnings- og kontrolvirksomhed med til-
knyttet rådgivnings-, forsøgs- og udviklings-
arbejde inden for de mekaniske, byggetek-
niske og kemiske fagområder vedrørende
materialers og produkters egenskaber og
funktion,

3) forskning, udvikling og service vedrørende
brandteknisk prøvning og klassifikation med
hensyn til brandforebyggelse og brandbe-
kæmpelse,

4) nærmere fastlagte, lovbundne opgaver ind-
en for det måltekniske område efter bemyn-
digelse fra justervæsenet i henhold til den til
enhver tid gældende lov om mål og vægt, he-
runder typeprøvning, førstegangsjustering
og periodisk omjustering samt teknisk tilsyn,
samt

5) at bidrage til dækning af erhvervslivets og of-
fentlige myndigheders behov for ajourføring
og nyudvikling af prøvnings- og kontrolme-
toder gennem deltagelse i udviklingsarbejde
på det prøvnings- og måletekniske område.

Bestyrelsen består af en formand og indtil ti med-
lemmer, der bortset fra to af arbejdstagerne valgte
bestyrelsesmedlemmer, udpeges af industrimini-
steren for tre år ad gangen.
Ifølge vedtægternes § 18 kan disse ændres ved be-
styrelsens beslutning samt med industriministe-
rens godkendelse. Om bestyrelsens beslutnings-
dygtighed bestemmer vedtægternes § 10, at be-
styrelsen træffer samtlige beslutninger ved simpel
stemmeflerhed blandt de fremmødte. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Til gyldig beslutning kræves tilstedeværelsen af
mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer.
Ved vedtægtsændring og beslutning om institut-
tets ophør kræves dog, at mindst to trediedele af
den samlede bestyrelse stemmer for forslaget.
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Om ophør fastslår vedtægternes § 19, at bestyrel-
sen efter reglerne i § 10 kan træffe beslutning om
instituttets ophør eller likvidation, herunder også
om sammenlægning med andre almennyttige,
selvejende institutioner.
Skulle instituttet ophøre at bestå, træffer bestyrel-
sen beslutning om anvendelsen af de værdier, in-
stituttet måtte eje, idet der dog alene kan dispone-
res til almennyttige formål inden for de af § 2 (jfr.
ovenfor) omfattede områder. Beslutning om op-
hør og værdiernes anvendelse forelægges indu-
striministeriet til godkendelse.

h) Handelsflådens Velfærdsråd.
Oprettet af handelsministeren (industriministe-
ren) i henhold til lov nr. 188 af 30. april 1948 om
velfærdsforanstaltninger for søfarende. Den gæl-
dende forretningsorden er fastsat af industrimini-
steren den 28. september 1979.
Rådets opgave er at varetage og fremme sådanne
foranstaltninger i ind- og udland vedrørende søfa-
rendes velfærd under ophold i havn, som måtte
skønnes formålstjenlige og ønskelige. Rådet er
endvidere rådgivende organ for ministeren i alle
spørgsmål vedrørende søfarendes velfærd under
ophold i havn.
De til rådets virksomhed fornødne midler tilveje-
bringes ved en afgift pr. dag for de på danske han-
delsskibe tjenestgørende søfarende. Afgiften ud-
redes af statskassen, rederne og de søfarende, idet
statens bidrag udgør halvdelen.
Rådet disponerer selvstændigt over de ved afgif-
ten tilvejebragte midler eller andre midler, der
måtte blive stillet til rådighed. Indtægter og udgif-
ter optages på de årlige finanslove og statsregn-
skaber, men holdes i øvrigt afsondret fra statskas-
sen. Udgifterne ved rådets administration afhol-
des ved bevilling på de årlige finanslove.
Der er ikke i loven eller i forretningsordenen be-
stemmelser om ændringer og ophør.

i) Danske Søfarendes Mindefond af 1945.
Oprettet ved lov nr. 480 af 1. oktober 1945 om
oprettelse af "Danske Søfarendes Mindefond af
1945". Handelsministeren har oprettet fundats
for fonden, på hvilken der den 16. februar 1946
er opnået kongelig stadfæstelse. Fundatsen er - li-
geledes med kongelig stadfæstelse - ændret i 1964
og 1979. Ændringer i eller tillæg til fundatsen kan
efter indhentet erklæring fra bestyrelsen foretages
af industriministeren. Der er i fundatsen ingen
regler om ophør.
Fondens formål er at yde økonomisk støtte til vær-
dige og trængende personer, der tilhører sø-

mandsstanden.
Fondens grundkapital består af én mio. kr., der
af statskassen er henlagt til fonden. Grundkapita-
len må aldrig angribes. Fondens indtægter består
bl.a. af visse nærmere angivne beløb, der indbe-
tales af statskassen.

j) Krigsforsikringen for danske skibe.
Det ved lov nr. 183 af 4. maj 1939 oprettede for-
sikringsinstitut "Krigsforsikringen for danske
skibe" fortsætter sin virksomhed på grundlag af
lovnr. 141 af 29. april 1955 samt de af handelsmi-
nisteriet godkendte vedtægter af 26. september
1977. Instituttets formål er kaskoforsikring af
danske skibe mod krigsfare. Med visse undtagel-
ser skal ethvert registreringspligtigt dansk skib
forsikres i instituttet.
Instituttets garantikapital udgør 82.500.000 kr.,
hvoraf 45 mio. kr. er tegnet af staten, 30 mio. kr.
af danske rederier, 3.750.000 kr. af et i dette øje-
med dannet konsortium og 3.750.000 kr. af dan-
ske forsikringsselskaber. For instituttets forplig-
telser har staten påtaget sig en subsidær garanti
på 150 mio. kr. Instituttets virkemidler er i øvrigt
de af forsikringstagerne indbetalte præmier samt
muligt optagne lån, herunder beløb der til dæk-
ning af erstatningskrav forskudsvis måtte være
stillet til rådighed af staten. Ingen af garanterne
hæfter ud over det af vedkommende tegnede ga-
rantibeløb.
Bestemmelse om instituttets ophør træffes ved
lov.

k) Dansk Krigs-Søforsikring for Varer.
Instituttet udøver sin virksomhed i henhold til lov
nr. 184 af 4. maj 1939 om forsikring af varer og
fragt mod krigsfare til søs samt de af handelsmi-
nisteren godkendte vedtægter af 26. september
1977. Instituttets formål er forsikring mod krigs-
fare af vareforsendelser samt af fragt for danske
skibe.
Instituttets kapitalgrundlag er en garantikapital
på 40 mio. kr., hvoraf 20 mio. kr. er tegnet af den
danske stat, 14 mio. kr. af deltagerne i et i dette
øjemed dannet konsortium og 6 mio. kr. af dan-
ske forsikringsselskaber. Instituttets virkemidler
er i øvrigt de af forsikringstagerne indbetalte præ-
mier samt muligt optagne lån, herunder beløb der
til dækning af erstatningskrav forskudsvis måtte
være stillet til rådighed af staten. Ingen af garan-
terne hæfter ud over det af vedkommende tegne-
de garantibeløb.
Loven har gyldighed indtil udgangen af året
1985. Handelsministeren (industriministeren)
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kan dog bestemme, at instituttets forsikringsvirk-
somhed skal ophøre forinden udløbet af lovens
gyldighedstid.
Om likvidation gælder reglerne i lov om forsik-
ringsvirksomhed. Det overskud, som måtte frem-
komme ved den endelige opgørelse af instituttets
regnskab ved forsikringsvirksomhedens ophør,
fordeles mellem garanterne i forhold til den af
dem tegnede garantikapital.

B. Selvejende institutioner der modtager
driftstilskud m.v. fra industriministeriet, og
som er oprettet af private, evt. sammen med
industriministeriet.

a) Godkendte teknologiske serviceinstitutter.
Institutterne er oprettet af forskellige grupper, of-
test af private organisationer og/eller af offentlige
myndigheder. (Dantest er oprettet af industrimi-
nisteriet den 1. januar 1981, jfr. ovenfor.)
Institutternes formål er typisk at yde tjenester
inden for et teknisk område eller en branche. For
en stor del af institutternes vedkommende kan
vedtægterne kun ændres med samtykke af Aka-
demiet for de Tekniske Videnskaber.
Godkendelsen indebærer, at Teknologirådet op-
når et omfattende indseende med institutternes
aktivitetsgrundlag, aktiviteter og økonomi. Ved-
tægtsændringer skal godkendes af Teknologirå-
det. Regnskaber for de godkendte institutter revi-
deres i henhold til en revisionsinstruks udarbejdet
i samarbejde med Rigsrevisionen. Godkendelse
sker for åremål (maksimalt fem år), og inden et
institut på ny godkendes foretages en nærmere
gennemgang af dets forhold, herunder vedtægter,
formål, arbejdsresultater, ressourceforbrug samt
forhold til såvel brugere af teknologisk service som
til andre institutioner og virksomheder. På bag-
grund af denne gennemgang træffer Teknologi-
rådet en aftale med instituttet om tilskudsgrund-
laget for en periode på indtil fem år.
De for tiden godkendte teknologiske serviceinsti-
tuttet er følgende:
Teknologisk Institut,
Jydsk Teknologisk Institut,
Bioteknisk Institut,
BKF-Centralen,
Byggecentrum,
Dansk Brandværns-Komité,
Dansk Elektroteknisk Komité,
Dansk Hydraulisk Institut,
Dansk Institut for Prøvning og justering
(Dantest),
Dansk Kedelforening,
Dansk Standardiseringsråd,

Dansk Teknisk Oplysningstjeneste,
Dansk Textil Institut,
Elektronikcentralen,
Emballageinstituttet,
Isotopcentralen,
Kalk- og teglværkslaboratoriet,
Korrosionscentralen,
Lydteknisk Laboratorium,
Lysteknisk Laboratorium,
Nordisk Forskningsinstitut for Maling og
Trykfarver,
Optisk Laboratorium,
Proteinkemisk Institut,
Skibsteknisk Laboratorium,
Svejsecentralen,
Skovteknisk Institut,
Vandkvalitetsinstituttet.

Foruden de nævnte teknologiske serviceinstitut-
ter modtager en del selvejende institutioner støtte
i form af tilskud til konsulenter. Tilskuddene kan
gives til konsulentvirksomhed, som afholdes af in-
stitutioner inden for industri, håndværk, anlægs-
virksomhed, transport, handel og omsætning i
øvrigt eller af arbejdsmarkedets organisationer el-
ler erhvervsorganisationer inden for de nævnte
områder. Som eksempel på en selvejende institu-
tion, der modtager støtte under konsulentord-
ningen, kan nævnes EDB-rådet.

b) Danmarks Turistråd.
Rådet er en selvejende institution, som blev op-
rettet i 1967 gennem overtagelse af samtlige aktiv-
er, som hidtil havde tilhørt Turistforeningen for
Danmark, idet turistrådet samtidigt indtrådte i
samtlige Turistforeningen for Danmarks rettig-
heder og forpligtelser. Bortset fra minimale ind-
tægter fra salg af plakater og lignende, financieres
turistrådet fuldt ud over finansloven gennem in-
dustriministeriet .
Ifølge vedtægterne har Danmarks Turistråd til
formål at fremme turismen i og til det danske rige
gennem et samvirke mellem de danske turistorga-
nisationer, erhvervslivet, kulturinstitutionerne og
de offentlige myndigheder.
Vedtægterne for Danmarks Turistråd er god-
kendt af industriministeriet, og ændringer i de
nugældende vedtægter skal ligeledes forelægges
til industriministeriets approbation.
I henhold til vedtægterne behandles forslag om
turistrådets ophævelse efter reglerne for vedtægts-
ændring. I tilfælde af ophævelse anvendes turist-
rådets midler efter industriministeriets nærmere
bestemmelse.
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c) Dansk Management Center.
Oprettet af Dansk Arbejdsgiverforening, Indu-
strirådet, De Samarbejdende Dimittendforenin-
ger og Dansk Selskab for Virksomhedsledelse.
Industriministeriet er bidragyder. Centrets for-
mål er at fremme udviklingen af virksomhedsle-
delse på højt kvalitetsniveau gennem undervis-
nings-, rådgivnings- og forskningsvirksomhed.
Af repræsentantskabets 32 medlemmer udpeger
industriministeriet otte. Ændring af vedtægter
skal vedtages af et kvalificeret flertal af repræsen-
tantskabet. Opløses centret skal dets formue an-
vendes til fremme af forskning eller uddannelse af
virksomhedsledere.

d) Dansk Eksportfinancieringsfond.
Oprettet den 19. marts 1975 som en selvejende in-
stitution af Danmarks Nationalbank, Den Dan-
ske Bankforening og Danmarks Sparekassefore-
ning.
Fonden blev oprettet for at lette finaricieringen af
mellem- og langfristede eksportkreditter på vil-
kår, der svarer til forholdene i udlandet.
Fondens lån skal være dækket ved garanti fra Eks-
portkreditrådet, ved garanti fra Industriministe-
riet i medfør af lov. nr. 297 af 10. juni 1971 om
international udviklingssamarbejde eller ved ga-
ranti af et af fonden anerkendt pengeinstitut.
Til opfyldelse af sit formål kan fonden optage lån
i ind- og udland, herunder i form af kasseobligati-
onslån. Fonden arbejder i nær tilknytning til
Danmarks Nationalbank, der bl.a. har dækket
betydelige underskud i fonden.

e) Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg.
Museet er en selvejende institution, som blev op-
rettet i 1915 af en komité bestående af handelsmi-
nisteren, indenrigsministeren, repræsentanter
for rigsdagen, centraladministrationen og de in-
teresserede erhverv.
Museets formål er i samvirke med de interessere-
de erhverv at belyse dansk handel og søfart, og
hvad der står i forbindelse hermed, i fortid og nu-
tid.
Museets vedtægter, der senest er stadfæstet af
handelsministeriet den 8. august 1978, fastsætter,
at disse kan ændres ved beslutning af komiteen
med handelsministeriets (industriministeriets)
godkendelse. I tilfælde af museets ophævelse træf-
fer handelsministeriet (industriministeriet) efter
indstilling fra komiteen nærmere bestemmelse
med hensyn til den fremtidige anbringelse og an-
vendelse af museets samlinger og øvrige ejendele.
Museet modtager statstilskud til dækning af løn-

udgifterne for det ved museet ansatte personale.
I finansåret 1980 udgjorde statstilskuddet ca.
1.200.000 kr. af et samlet budget på ca. 1.620.000
kr.

f) Godkendte skipperskoler og private søfarts-
skoler.
I henhold til lov nr. 70 af 15. marts 1967 om sø-
fartsuddannelse, jfr. bekendtgørelse nr. 376 af 7.
september 1967 om godkendelse af drift m.v. af
skipperskoler udbetales der driftstilskud af stats-
kassen til godkendte skoler, bl.a. på betingelse af,
at skolen er organiseret som en selvejende institu-
tion på et betryggende økonomisk grundlag.
Skolerne financieres - bortset fra elevafgifter -
fuldt ud af staten. Statslån til opførelse af skole-
bygninger for de pågældende institutioner er sæd-
vanligvis sikret ved pant i ejendommene. Institu-
tionerne har ikke selv nogen kapital.
Skolernes vedtægter, der skal sikre de tilskudsgi-
vende myndigheders repræsentantion i skolernes
ledelse, er godkendt af handelsministeren (indu-
striministeren).
Nedlæggelse af skolerne sker ved likvidation fore-
stået af et likvidationsudvalg, hvis dispositioner
skal godkendes af industriministeriet.
Nettoformuen ved likvidation anvendes til ud-
dannelsesformål, der er godkendt af industrimi-
nisteriet.

g) Stiftelsen "Georg Stages Minde".
Oprettet ved fundats af 1882 og har til formål at
give unge mennesker den første undervisning i
praktisk sømandsgerning om bord i et dertil be-
stemt skoleskib. I forbindelse med stiftelsen blev
som gave modtaget et fuldt udrustet skoleskib ved
navn "Georg Stage". Stiftelsen har yderligere,
såvel straks som senere, modtaget støtte fra priva-
te, fra offentlige institutioner og i en lang årrække
fra staten. "Georg Stage' ' er en godkendt søfarts-
skole.

h) Bornholms Erhvervsfond.
Oprettet i 1972 af staten (industriministeriet) og
banker og sparekasser på Bornholm med det for-
mål at yde støtte i form af lån, garantier eller kapi-
talindskud i nye eller bestående virksomheder.
Såfremt fondens nettokapital overstiger ti mio.
kr., kan staten eller de indskydende pengeinsti-
tutter i fællesskab forlange, at det overskydende
beløb fordeles blandt indskyderne i forhold til dis-
ses indskud. I tilfælde af fondens ophævelse forde-
les det i behold værende beløb til indskyderne i
forhold til disses indskud.
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I handelsministeriets aktstykke, der blev tiltrådt
af finansudvalget den 12. januar 1972, omtales
fonden som en selvejende erhvervsfond.

2.6. Arbejdsministeriet.

a) Arbejdsmarkedets Tillægspension.
Oprettet ved lov nr. 46 af 7. marts 1964.

b) Lønmodtagernes Garantifond.
Oprettet i henhold til lov nr. 116 af 13. april 1972.

c) Arbejdsmarkedets Feriefond.
Efter § 26 i lov om ferie er Arbejdsmarkedets Fe-
riefond en selvejende institution. Fondens midler
anvendes til ferieformål for lønmodtagere, herun-
der særligt gennem støtte til institutioner eller or-
ganisationer, der tilvejebringer feriemuligheder
for lønmodtagere.
Vedtægtsændringer kan foretages af arbejdsmi-
nisteren. Fondens ophør kan kun ske ved lov.

d) Arbejdsmiljøfondet.
Oprettet ved arbejdsmiljølovens § 68. Formålet er
gennem oplysning og uddannelse og på anden
egnet måde at fremme et bedre arbejdsmiljø.
Fondets midler tilvejebringes ved bidrag fra sta-
ten, de forsikringsselskaber, der er godkendt til
tegning af arbejdsskadesforsikring, og fra de
kommuner og arbejdsgivere, der ikke har tegnet
forsikring efter arbejdsskadesforsikringsloven.

2.7. Finansministeriet.

a) Sønderjyllands Investeringsfond.
Oprettet i 1972. Fondens formål er at yde støtte
til nye eller bestående erhvervsvirksomheder i
Sønderjylland, og som skønnes at kunne styrke
den industrielle og befolkningsmæssige udvik-
ling, navnlig i de tyndtbefolkede egne i landsde-
len. Efter § 2 udgøres midlerne af tilskud fra sta-
ten og midler tilvejebragt af Sønderjyllands er-
hvervsråd i forholdet 4:1. Statens indskud kan ik-
ke overstige otte mio. kr. Såfremt fondens kapital
efter fradrag af driftsudgifter overstiger ti mio. kr.
anvendes det overskydende beløb til forholds-
mæssig nedbringelse af inskydernes bidrag. I til-
fælde af fondens ophævelse fordeles overskuddet
til indskyderne i forhold til deres indskud.

b) Sønderjyllands Lånekasse.
Lånekassen har i det væsentlige samme vedtægter
som Sønderjyllands Investeringsfond, jfr. under
a).

c) Statsanstalten for livsforsikring.
Efter lov nr. 217 af 24. maj 1978 udøver Statsan-
stalten for livsforsikring sin virksomhed under
den danske stats garanti. Statsanstalten har sin
egen formue, der ikke må sammenblandes med
statsformuen.

2.8. Undervisningsministeriet.

Undervisningsministeriet har henvist til sin be-
svarelse af lignende spørgsmål til budgetdeparte-
mentets arbejdsgruppe vedrørende selvejende in-
stitutioners bevillingsmæssige stilling.

a) Særlige institutionsgrupper.
Friskoler og private grundskoler,
Private grundskolekursus,
Efterskoler,
Landbrugsskoler,
Folkehøjskoler,
Husholdningsskoler,
Private Gymnasieskoler m.v.,
Private Studenterkursus m.v.,
Handelsskoler,
Tekniske skoler,
Skolehjem,
Maskinmesterskoler,
Private seminarier,
Husholdningsseminarier,
Børnehave- og fritidspædagogseminarier,
Kursus til uddannelse af lærerinder i husgerning
i ungdomsskolen.

Undervisningsministeriet har om disse grupper
bl.a. oplyst følgende:
"Friskoler, private grundskoler, private grund-
skolekursus, private gymnasieskoler og studen-
terkursus m.v., efterskoler, landbrugsskoler, fol-
kehøjskoler og husholdningsskoler modtager støt-
te efter samme lov, nemlig loven om statsstøtte til
visse private skoler, jfr. lovbekendtgørelse nr. 12
af 5. januar 1971 (skolestøtteloven), som er uddy-
bet i bekendtgørelse nr. 188 af 6. maj 1970 om
statstilskud til visse private skoler, som ændret
ved bekendtgørelse nr. 515 af 26. september 1975
(tilskudsbekendtgørelsen). For disse skoler findes
en fælles vejledning af maj 1972 angående ud-
formning af vedtægter for selvejende institutio-
ner. Det er ikke en betingelse for at modtage støtte
efter skolestøtteloven, at skolen er en selvejende
institution, og inden for flere af de ovennævnte
grupper forekommer privatejede institutioner.
Privatejede skoler kan ikke modtage statslån, lige-
som der findes en regel om overskudsbegræns-
ning for sådanne skoler.
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De nærmere regler om de enkelte skoleformers
virksomhed og om tilskudsbetingelserne findes i
særlige love for følgende skoleformen

Friskoler og private grundskoler:
Lov om friskoler og private grundskoler m.v., jfr.
lovbekendtgørelse nr.366 af 1. juli 1976 (friskole-
loven).

Private grundskolekursus (tidligere realkursus):
Lov nr.306 af 8. juni 1977 om friskoler og private
grundskoler m.v., jfr. bekendtgørelse nr. 392 af
13. juni 1977 om private grundskolekursus.

Private gymnasieskoler og private studenterkur-
sus:
Lov om gymnasieskoler og studenterkursus, jfr.
lovbekendtgørelse nr. 270 af 28. juni 1977 (gym-
nasieloven).

Efterskoler, landbrugsskoler, folkehøjskoler og
husholdningsskoler (de frie kostskoler):
Lov nr. 259 af 4. juni 1970 om folkehøjskoler,
landbrugsskoler, husholdningsskoler og eftersko-
ler (højskoleloven).
Det er ifølge højskoleloven en tilskudsbetingelse,
at skolerne er selvejende institutioner, men der
findes skoler, der var oprettet før lovens ikrafttræ-
den, og som har bevaret deres status som privat-
ejede institutioner. Lov nr. 306 af 8. juni 1977 om
friskoler og private grundskoler m.v., der - bort-
set fra visse regler om bl.a. private grundskole-
kursus - først træder i kraft 1. august 1978, har
ligeledes indført kravet om, at skolen er en selve-
jende institution, som tilskudsbetingelse. Også
inden for dette skoleområde findes et antal skoler,
der er privatejede. For skoler omfattet af friskole-
loven og højskoleloven findes der standardved-
tægter.

Handelsskoler, tekniske skoler, skolehjem og ma-
skinmesterskoler modtager støtte efter lov nr. 191
af 4. juni 1964 om godkendelse af handelsskoler,
tekniske skoler samt maskinmester- og maskinist-
skoler og tilskud m.v. til disse skoler, som ændret
ved lov nr. 284 af 26. juni 1975. Lovens regler er
uddybet i bekendtgørelse nr. 268 af 28. juni 1965
om driftstilskud til handelsskoler, tekniske skoler
samt maskinmester- og maskinistskoler, som æn-
dret ved bekendtgørelse af 4. april 1972. Maski-
nistskolerne drives i tilknytning til eller som afde-
linger af tekniske skoler og maskinistskoler. Sko-
lehjemmene drives normalt i tilknytning til en
skole.

For handelsskoler, tekniske skoler og maskinistskolerne
findes reglerne om dispositionsbeføjelser i mini-
steriets cirkulære af 24. februar 1966 om disposi-
tionsbeføjelser og budget- og regnskabsaflæggelse
ved handelsskoler, tekniske skoler samt maskin-
mester- og maskinistskoler.

For maskinmesterskolerne findes tilsvarende regler i
cirkulære af 8. december 1969 om dispositionsbe-
føjelser etc. ved maskinmesterskoler. For skole-
hjemmene findes tilsvarende regler i cirkulære af 25.
februar 1966 om dispositionsbeføjelser etc. ved
skolehjem for lærlinge.
Handelsskoler og tekniske skoler modtager støtte over
en tilskudsbevilling på finansloven - standard-
konto 52: i henhold til en bemyndigelse i lovgiv-
ningen - medens maskinmesterskolernes støtte ydes
over en driftsudgiftsbevilling. I anmærkningerne
til finansloven er der dog for så vidt angår han-
delsskoler og tekniske skoler optaget specifikation
af udgifterne på standardkonti og opført persona-
leoversigt svarende til, hvad der gælder for drifts-
udgiftsbevillinger.
Maskinmesterskolerne indsender endvidere -
som statsinstitutioner - månedlige regnskabs-
oversigter, og regnskaberne revideres af rigsrevi-

For handelsskoler findes løn- og personaleregler i
cirkulære af 1. december 1966 om ansættelse og
aflønning af fastansat og overenskomstansat per-
sonale ved handelsskoler og cirkulære af 9. april
1974 om ansættelse, aflønning m.v. af timelærere
ved handelsskolen. For tekniske skoler og maskinme-
sterskoler findes tilsvarende regler i cirkulære nr. 11
af 12. januar 1968 om ansættelse og aflønning af
fastansatte og overenskomstansatte lærere og sko-
leledere ved tekniske skoler m.v. og cirkulære af
2. april 1974 om ansættelse af aflønning m.v. af
timelærere ved tekniske skoler og maskinmester-
skoler. For handelsskoler, tekniske skoler og ma-
skinistskoler er der udarbejdet standardvedtæg-
ter.

Private seminarier til uddannelse af lærere til fol-
keskolen, husholdningseminarier og børnehave-
og fritidspædagogseminarier omfattes alle af lov
nr. 348 af 18. juni 1969 om statsstøtte til visse
private seminarier, som ændret ved lov nr. 598 af
19. december 1969 (seminariestøtteloven). For
seminarier til uddannelse af lærere til folkeskolen
er der udarbejdet standardvedtægter, som tillige
danner model for de to øvrige seminariegruppers
vedtægter.
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Det er en betingelse for at modtage støtte efter lov-
en, at seminariet er en selvejende institution.
I henhold til seminariestøtteloven er der udstedt
bekendtgørelse af 28. maj 1972 om statslån m.v.
til visse private seminarier og cirkulære af 20.
april 1970 om dispositionsbeføjelser, budgetudar-
bejdelse og regnskabsaflæggelse samt revision ved
de private seminarier "

b) Selvstændige selvejende institutioner.
Teknica i Esbjerg, Haslev, Helsingør, Horsens,
København, Odense, Sønderborg og Århus.

Handelshøjskolen i København,
Handelshøjskolen i Århus,
Handelshøjskoleafdelingerne i Esbjerg, Herning,
Kolding, Odense, Sønderborg, Varde og Ålborg.

Retsgrundlaget for Teknica er lov nr. 146 af 25.
april 1962. Formålet er at uddanne ingeniører.
Godkendelse af undervisningsvirksomheder som
Teknica meddeles af undervisningsministeriet,
og det er efter § 1, stk. 2, nr. 2, en betingelse, at
undervisningsvirksomheden er en selvejende in-
stitution.
Efter § 1 i lovbekendtgørelse nr. 355 af 24. juli
1971 om handelshøjskoler er Handelshøjskolen i Kø-
benhavn og Handelshøjskolen i Århus selvejende insti-
tutioner. Handelshøjskolerne står under under-
visningsministeriets tilsyn. Handelshøjskoleafdelin-
ger skal organiseres som selvejende institutioner,
og vedtægterne skal godkendes af undervisnings-
ministeren, jfr. § 7, stk. 3.
I henhold til § 11 i vedtægten for Handelshøjsko-
len i København anvendes den nettoformue, der
fremkommer ved likvidation af handelshøjskolen,
efter undervisningsministeriets godkendelse til
unge handelsmænds kommercielle uddannelse.
I vedtægterne for handelshøjskoleafdelingerne er
det bestemt, at nettoformuen ved likvidation skal
anvendes til et af undervisningsministeriet aner-
kendt undervisningsformål.

Studenterrådgivningen er oprettet på privat initiativ.
Statutterne for den selvejende institution er god-
kendt af undervisningsministeriet i 1969 og 1977.
Der er fuld statsdækning for institutionens drifts-
udgifter.

c) Kursusejendommen Sandbjerg (Århus
universitet).
Oprettelsen er sket på privat initiativ. Ejendom-
men modtager tilskud fra Århus universitet. Så-
fremt universitetet ikke længere ønsker at benytte

Sandbjerg, skal nettosalgsprovenuet af ejendom-
men med løsøre efter fradrag af nyinvesteringer
tilfalde et legat.

d) Institut for Produktudvikling (ved Dan-
marks Tekniske Højskole).
Instituttet er oprettet på initiativ af professorer
ved Danmarks Tekniske Højskoles daværende
teknologiske laboratorium. Der ydes ikke offent-
ligt tilskud, men Danmarks Tekniske Højskole
varetager instituttets personaleadministration og
regnskabsførelse.

e) Kysthospitalet på Refsnæs.
Ifølge sine statutter er Kysthospitalet på Refsnæs
en stiftelse, der selv forvalter sine ejendomme og
øvrige midler. Hospitalet står under kontrol af
undervisningsministeriet.
Til hospitalet er knyttet flere private fonde.

f) Historisk, Arkæologisk forsøgscenter i
Lejre.
Oprettet på privat initiativ. Der ydes årligt stats-
tilskud.

g) Den Grafiske Højskole.
Efter § 1 ilovnr. 241 af 8. juni 1977 om Den Gra-
fiske Højskole er højskolen en selvejende instituti-
on, som har til opgave inden for den grafiske in-
dustris og den grafiske kommunikationsindustris
fagområder at give alsidig udvikling af teknisk,
økonomisk og humanistisk art, at yde rådgivning
og at foretage forskning og udviklingsarbejde i til-
knytning til undervisning eller rådgivning. Un-
dervisningsministeren fastsætter regler om høj-
skolens organisation og godkender dens vedtæg-
ter. Udgifter til driften afholdes af staten.

h) Sløjdlærerskolen i Esbjerg.
Oprettet på privat initiativ. Der ydes statsstøtte
efter seminarielovgivningen.
Ved institutionens ophør skal den overskydende
formue anvendes til uddannelsesformål.

i) Den frie lærerskole i Ollerup.
Oprettet på privat initiativ. Der ydes statsstøtte
efter lov om statstøtte til visse private skoler.

j) Det Nødvendige Seminarium, Tvind.
Oprettet på privat initiativ. Vedtægterne er ikke
godkendt af undervisningsministeriet. Der ydes
støtte efter reglerne i skolestøtteloven af 1969.
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k) Forskningscenteret ved Hørsholm.
Oprettet ved lov nr. 99 af 17. marts 1971. Ifølge
§ 2 i lov nr. 84 af 8. marts 1978 er forskningscente-
ret en selvejende institution. Undervisningsmini-
steren godkender budgettet, og regnskabet revi-
deres af rigsrevisionen. Nedlægges forsknings-
centeret som selvejende institution, skal centerets
areal, bygninger, anlæg og formue iflg. § 6 overgå
til staten.

1) Selvejende institutioner i øvrigt.
Undervisningsministeriet har oplyst, at kantiner
på undervisningsinstitutioner er selvejende insti-
tutioner. Endvidere findes en række studenterfa-
ciliteter, der er organiserede som selvejende insti-
tutioner, f. eks. "RUC boghandel og forlag",
"Odontologisk Boghandel' ', Københavns Tand-
lægehøjskole, Den selvejende institution "Avi-
sen" ved Danmarks Tekniske Højskole (Dan-
marks Ingeniørakademi) og "Idrætten" ved
Danmarks Tekniske Højskole og Danmarks In-
geniør akademi.

2.9. Miljøministeriet.

a) Theisens Gård.
Oprettet i 1970 af Nakskov kommune og "For-
eningen til bevarelse af kulturminder i Maribo
amt' '. Formålet er at bevare og restaurere "Thei-
sens Gård" samt indrette denne til diverse kultu-
relle aktiviteter, herunder f.eks. skibsbygnings-
og byhistorisk museum med særlig tilknytning til
slægterne Theisen og H.N. Andersen.
Fundatsen er stadfæstet af miljøministeriet.

b) Ledreborg-Fonden.
Stadfæstet af miljøministeriet i 1978. Fonden
modtog ved stiftelsen to mio. kr. fra staten,
500.000 kr. fra Roskilde amtskommune og
500.000 kr. fra det nationalhistoriske museum på
Frederiksborg. Formålet er at medvirke til at sikre
Ledreborg med de dertil knyttede bygningsan-
læg, herunder interiører, endvidere have og park-
anlæg og de tilhørende landskabsmiljøer som en
kulturhistorisk helhed.

c) Store-Magleby bevaringsfond.
Stiftet i 1976. Fondens formål er at virke for beva-
relse af arkitektoniske huse og miljøer, som angiv-
et i ' 'bevaringsplan for Store-Magleby landsby' '.
Ved opløsning tilfalder overskuddet kommunen
til anvendelse i kulturel virksomhed,

d) Dragør by fond.
Stiftet i 1976. Fondens formål er at virke for beva-
relse af arkitektonisk værdifulde huse og miljøer
i Dragør. Fonden har sammen opløsningsklausul
som Store-Magleby bevaringsfond.

e) Friluftsrådet.
Stiftet i 1942. Rådets formål er at støtte og op-
muntre friluftsliv, at repræsentere friluftslivets in-
teresser og at tage videst muligt hensyn til beva-
ring af den danske natur. I friluftsrådet kan der
i nærmere bestemt omfang optages medlemmer.
Rådet modtager støtte fra det offentlige. Såfremt
det vedtages at opløse rådet, træffer et plenarmø-
de bestemmelse om eventuel anvendelse af den
tilstedeværende formue, der skal anvendes til be-
slægtede eller andre almennyttige formål.

f) Statens bygningsfredningsfond.
Oprettet ved lov nr. 195 af 8. juni 1966 om byg-
ningsfredning. Reglerne om fonden findes nu i
kapitel 5 i bygningsfredningsloven af 1979. Efter
§ 18 tilvejebringes midlerne gennem årlige stats-
tilskud.

2.10. Kulturministeriet.

a) Landsdelsorkestre.
Århus by-orkester,
Jydsk symfonisk orkester,
Ålborg by-orkester,
Sønderjyllands symfoniorkester,
Sjællands symfoniorkester.
Efter § 6 i lov nr. 306 af 10. juni 1976 om musik
drives landsdelsorkestrene som selvejende institu-
tioner med vedtægter, der skal godkendes af
ministeriet for kulturelle anliggender og de
tilskudsydende kommuner og amtskommuner.

b) Det danske musikinformationscenter.
Det danske musikinformationscenter er efter ved-
tægternes § 1 en selvejende organisation, oprettet
i henhold til § 3, stk. 1, i musikloven. Formålet
er at udbrede kendskabet til dansk musik og mu-
sikliv inden for alle genrer i ind- og udland og at
samordne, udbygge og supplere eksisterende
registrerings- og dokumentationsvirksomhed
vedrørende dansk musik og musikliv.
Opløsning af centeret skal godkendes af kulturmi-
nisteret.

c) Landssekretariatet for dansk amatørmusik.
Efter vedtægternes § 1, stk. 2, er landssekretaria-
tet en selvejende institution. Formålet er at vare-
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tage sekretariatsforretninger for de tilsluttede
landsorganisationer, samarbejde mellem lands-
organisationerne, informativ virksomhed, for-
midling af kontakt til udenlandske organisationer
samt udførelse af andre funktioner på amatørom-
rådet efter nærmere aftale. Beslutning om afvik-
ling af sekretariatet skal forelægges ministeriet for
kulturelle anliggender.

d) Folkemusikhuset.
Folkemusikhuset er en selvejende institution med
hjemsted i Hogager. Formålet er at genoplive den
historiske og fremme den aktuelle musikalske fol-
kekultur, hvor spil og dans, visesang og fortælling
er en del af hverdagen og den sociale virkelighed.
Institutionens midler tilvejebringes ved offentlige
og private tilskud. Ved institutionens opløsning
tilfalder formuen organisationer eller institutio-
ner med beslægtet formål. Beslutning herom
træffes af kulturministeren.

e) Landsdelsteatre.
Århus Teater - Den Midtjydske Landsdelsscene,
Ålborg Teater - Den Nordjyske Landsdelsscene,
Odense Teater, Den Fynske Landsdelsscene,
Den Storkøbenhavnske Landsdelsscene.
Efter teaterlovens § 13 drives landsdelsscener som
selskaber eller selvejende institutioner. Vedtæg-
terne skal godkendes af kulturministeriet og visse
amtsråd. Underskud ved driften dækkes af det of-
fentlige.
En gennemgang af vedtægterne for de pågælden-
de landsdelsscener viser, at de nævnte teatre alle
er selvejende institutioner.

f) Det rejsende Landsteater.
Teaterlovens § 14 omfatter Det rejsende Lands-
teater, Denjydske Opera og et antal andre turne-
rende teatre. Det rejsende Landsteater er en selv-
ejende institution, hvis vedtægter foruden af kul-
turministeren skal være godkendt af amtsrådsfor-
eningen. Det budgetterede underskud ved driften
dækkes med 50% af staten og 50% af de amts-
kommuner, der ikke yder tilskud til landsdelssce-
nedrift.
Til operaen ydes amtskommunale tilskud af
samtlige amtskommuner.

g) Det danske Filmstudie.
Formålet for den selvejende institution Det dan-
ske Filmstudie er at drive filmateliervirksomhed.
Vedtægterne er godkendt af kulturministeren. I
tilfælde af opløsning tilfalder formuen det danske
filminstitut.

h) Det danske Institut i Rom.
Formålet er at bevare og videreudvikle de kultu-
relle bånd, som består eller knyttes mellem Dan-
mark og Italien, fortrinsvis ved at fremme dansk
forskning i Italien. Vedtægterne er godkendt af
undervisningsministeren.

2.11. Ministeriet for offentlige arbejder.

a) Havne.
I henhold til § 1 i lov nr. 109 af 29. april 1913 om
bestyrelsen af Københavns havnevæsen er Kø-
benhavns handelshavn en selvejende institution,
der ledes af en havnebestyrelse. Ministeriet for of-
fentlige arbejder har tilsynsbeføjelse i forhold til
Københavns havn.
Ministeriet for offentlige arbejder har desuden
oplyst, at de i § 12 i lov om trafikhavne (lov nr.
239 af 12. maj 1976) omhandlede kommunale
trafikhavne er selvstændige virksomheder, hvis
midler skal være regnskabsmæssigt adskilt fra
kommunernes virksomheder.

b) Kong Christian den IX' Stiftelsesfond ved
de danske statsbaner.
Fondet er ifølge en præambel dannet ved bidrag
fra alle klasser inden for det ved de danske statsba-
ner ansatte personale for at sætte den afdøde kon-
ge, i hvis regeringstid etaten har haft så rig en ud-
vikling, et varigt og ham værdigt minde blandt
personalet. Fondet uddeler renterne af fondets
kapital til ansatte, der er trængende, og til ansat-
tes trængende efterladte. Fundatsen er kongelig
stadfæstet i 1907.

c) De danske statsbaners jubilæumsfond af 1.
september 1917.
Fondet er ifølge en præambel oprettet af staten i
anledning af, at der den 1. september 1917 var
forløbet 50 år, siden staten overtog driften af de
jydsk-fynske jernbaner, hvorved statsdrift påbe-
gyndtes i Danmark.
Fondet har samme formål som legatet nævnt un-
der b). Fundatsen er stadfæstet af ministeriet for
offentlige arbejder.

d) De danske statsbaners jubilæumsfond af 27.
juni 1947.
Fondet er ifølge en præambel oprettet af staten i
anledning af, at der den 27. juni 1947 var forløbet
100 år siden åbningen af den første jernbane i
Danmark. Fondet har samme formål som nævnt
under b).
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e) Det danske postvæsens jubilæumsfond af
24. december 1924.
Fondet er ifølge en præambel oprettet af staten i
anledning af 300-årsdagen for det danske postvæ-
sens grundlæggelse den 24. december 1624. Fun-
datsen er offentligt stadfæstet.
Fondets formål er at yde understøttelse til studier
og rejser i udlandet eller hjemme.

f) Teleteknisk forskningslaboratorium.
Ifølge vedtægternes § 1 er teleteknisk laboratori-
um en selvejende, teknisk-videnskabelig instituti-
on, der er oprettet af og drives i samarbejde mel-
lem post- og telegrafvæsenet, KTAS, JTAS og
Fyns Kommunale Telefonselskab. Formålet er
på videnskabeligt grundlag at foretage tekniske
undersøgelser af problemer, der er af betydning
for telekommunikation i Danmark, dennes tekni-
ske forbedring og dens fremtidige udvikling. Så-
fremt laboratoriet ophører med sin virksomhed,
skal formuen ifølge vedtægternes § 10 realiseres
bedst muligt og provenuet fordeles mellem de fire
administrationer.

2.12. Grønlandsministeriet.

a) Folketingets Grønlandsfond.
Folketingets Grønlandsfond er oprettet i 1948.
Formålet er at yde understøttelse eller lån til unge
grønlændere, der i studieøjemed opholder sig i
Danmark. Endvidere udveksling af grønlandske
og danske litterære frembringelser, anskaffelse af
bøger til biblioteker og lignende samt andre for-
anstaltninger, der kan fremme det kulturelle sam-
kvem mellem Grønland og Danmark.

b) Landsrådets Skolelegat til flids- og opmun-
tringspræmier.
Legatet er oprettet i 1963. Legatets kapital er til-
vejebragt ved en bevilling fra Grønlands Lands-
råd.

c) Jubilæumsfonden af 5. juli 1967 til Frede-
rikshåb bys forskønnelse.
Fondens formål er at stille midler til rådighed for
Frederikshåb bys forskønnelse, herunder særligt
kunstnerisk udsmykning, parkanlæg eller lignen-
de. Fondens startkapital er skænket af Frederiks-
håb kommune i anledning af byens 225 års-
jubilæum.

d) Af god Lynges Mindelegat.
Legatkapitalen er tilvejebragt ved midler fra
Grønlands Landskasse, "Afgod Lynges Minde-

fond" og foreningen "Nunavtæ Qitrtornæi".
Legatets formål er at yde anerkendelse i form af
belønning eller præmier til unge, der er hjemme-
hørende i Grønland, og som i særlig grad har ud-
vist interesse, flid og initiativ inden for fisker-,
fanger- eller fåreavlererhvervet.

e) Fonden for Grønlands Landsråds Ærespris.
Fondskapitalen er tilvejebragt ved midler fra
Grønlands Landskasse. Formålet er at skænke en
ærespris til personer, som gennem særlig for-
tjenstfuld indsats inden for kunst, videnskab og
erhvervsliv, har bidraget til at styrke bevidsthe-
den om grønlandsk egenart i eller uden for Grøn-
land.

f) De grønlandske kommuners fond til støtte af
arkæologiske undersøgelser i Grønland.
Fonden er stiftet i juli måned 1975 af de grønland-
ske kommuner til minde om Hendes Majestæt
Dronning Margrethes første besøg i Grønland.
Fondens formål er at virke til støtte for personer
og institutioner, der ønsker at foretage arkæolo-
giske undersøgelser i Grønland og undersøgelser
af Grønlands fortid i øvrigt.

g) Fonden for Sukkertoppen kommunes Æres-
pris.
Fondskapitalen er tilvejebragt ved midler fra Suk-
kertoppens kommunekasse. Fondens formål er at
skænke en ærespris til personer, der igennem sær-
lig fortjenstfuld indsats har udvist interesse, flid
og initiativ inden for Sukkertoppen kommune.

h) Marlene Lunds Legat til fremme af Grøn-
lands kunst og kultur.
Legatet er stiftet af Narssak kommunalbestyrelse
i anledning af Marlene Lunds 100-årsdag den 6.
juni 1977. Legatets formål er at yde støtte til ud-
øvende grønlandske kunstnere og kunstinstitutio-
ner.

i) Fonden for bevaring af gamle bygninger i
Grønland.
Fondens kapital er tilvejebragt af midler, der blev
indsamlet ved Grønlands Tekniske Organisati-
ons 25-års jubilæum.
Fondens formål er at styrke og udbrede forståel-
sen for, at det har værdi at bevare de gamle byg-
ningsmiljøer i Grønland.

j) Grønlands Radiohjælpefond.
Ifølge vedtægternes § 1 er Grønlands Radiohjæl-
pefond en selvejende institution, der har til formål
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at hjælpe ubemidlede syge og gamle adgang til at
blive delagtige i Grønlands radios udsendelser.

k) Julianehåb kommunes Jubilæumsfond.
Jubilæumsfondens formål er at fremme ungdom-
mens beskæftigelse samt støtte unges erhvervsbe-
stræbelser. Fondskapitalen er tilvejebragt ved
midler fra Julianehåb kommune.

1) Julianehåb kommunes sportsstøtte Fond.
Formålet er at yde støtte til aktive sportsudøveres
dygtiggørelse samt støtte til arrangementer,
sportsrejser og andre formål, der efter fondsbesty-
relsens mening støtter et sundt sportsligt formål.
Midlerne er skænket af Julianehåb kommune.

m) Feriefonden.
Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til
feriebesøgsrejser i Grønland til gavn for personer
ansat i henhold til overenskomster mellem grøn-
landsministeriet og SIK. Fondens midler tilveje-
bringes ved, at der af de offentlige arbejdsgivere
i Grønland tre måneder efter ferieårets udløb ind-
betales tilgodehavende men ikke udbetalt ferie-
godtgørelse, for hvilken der ikke forinden er rejst
berettiget påkrav om betaling.

n) Oplysnings- og uddannelsesfond.
Fonden har til formål økonomisk at støtte oplys-
ningsmæssige og uddannelsesmæssige foranstalt-
ninger til gavn for ansatte i henhold til overens-
komsten mellem grønlandsministeriet og GAS
samt deres tillidsmænd. Fondens midler tilveje-
bringes ved, at der til fonden af arbejdsgiverne
indbetales tre øre pr. præsteret arbejdstime.

2.13. Socialministeriet.

Socialministeriet har i 1979 blandt andet oplyst
følgende:
"Inden for bistandslovens område drejer det sig om
institutioner, der i et antal af flere tusinde drives
efter stort set ensartede principper. Man vil derfor
i det følgende gennemgå de generelle principper
for drift af institutioner, herunder selvejende in-
stitutioner og i den forbindelse opregne de forskel-
lige institutionstyper.
I medfør af bistandsloven er kommuner, amts-
kommuner og staten forpligtet til at sørge for det
nødvendige antal pladser på forskellige instituti-
onstyper. Det drejer sig om følgende:
Kap. 16. Institutioner under kommunerne §§

69-86.
Daginstitutioner for børn §§ 69-73.

Daghjem og dagcentre §§ 74-78.
Plejehjem og beskyttede boliger §§
79-86.

Kap. 17. Institutioner under amtskommunerne
§§ 87-111.
Rådgivningscentre for børn og unge §§
87-90.
Revalideringsinstitutioner m.v. §§
91-95.
Døgninstitutioner for børn og unge §§
96-100.
Svangre- og mødrehjem §§ 101-104.
Forsorgshjem m.v. §§ 105-111.

Kap. 18. Institutioner under staten §§ 112-122.
Særlige plejehjem §§ 112-114.
Særforsorgsinstitutioner m.v. §§
115-122.

Med L 258 af 8. juni 1979 om ændring af lov om
social bistand med flere love (særforsorgens ud-
lægning m.v.), der træder i kraft 1. januar 1980,
ophæves bistandslovens kap. 18, og der indsættes
i kap. 17, institutioner under amtskommunerne,
bestemmelser om særlige plejehjem og om insti-
tutioner for personer med vidtgående fysiske eller
psykiske handicap (de tidligere særforsorgsinsti-
tutioner). De specielle regler om disse institutio-
ner er fastsat i socialministeriets cirkulære af 29.
juni 1979 om institutioner under amtskommu-
nerne for personer med vidtgående fysiske eller
psykiske handicap.
De pågældende ansvarlige myndigheder kan op-
fylde forpligtelsen ved enten selv at drive de på-
gældende institutioner, ved at indgå aftale med
andre myndigheder om benyttelse af pladser på
institutioner derunder eller ved at indgå overens-
komst med en selvejende institution om benyttel-
se af denne.
Det karakteristiske ved en selvejende institution
er, at dens kapital er henlagt til fremme af et an-
givet formål og derved, at ingen personkreds eller
forening i forhold til kapitalen har en retsstilling,
der svarer til en ejers eller medejers stilling.
En selvejende institution skal have en vedtægt,
der bl.a. indeholder bestemmelser om formål, le-
delse, dispositionsret over for tredjemand, hæftel-
se for gældsforpligtelser, budgetlægning og regn-
skabsførelse m.v. og revision samt anvendelse af
kapitalen i tilfælde af nedlæggelse.
Ved den overenskomst, der indgås med instituti-
onens bestyrelse, sikrer vedkommende offentlige
myndighed sig, at institutionen er til rådighed for
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det offentlige mod, at den offentlige myndighed
betaler institutionen de hermed forbundne udgif-
ter til institutionens drift. Overenskomst er en for-
udsætning for, at myndigheden kan formidle op-
tagelse af personer i institutionen.
Det følger endvidere af overenskomsten, at der
sker en rådighedsindskrænkning for institutio-
nens ledelse således, at denne må disponere i
overensstemmelse med vilkårene i overenskom-
sten. Samtidig påhviler der myndigheden en for-
pligtelse med hensyn til godkendelse af leder og
andet personale og af ansættelse og lønvilkår for
personalet, godkendelse af budget og regnskab og
kontrol med institutionens økonomiske dispositi-
oner samt med hensyn til udøvelse af tilsyn.
Generelle bestemmelser om drift af selvejende in-
stitutioner og specielle bestemmelser om de enkel-
te institutionstyper er fastsat i:

Endelig kan det nævnes, at i henhold til socialmi-
nisteriets bekendgørelse nr. 207 af 26. april 1976,
derer udstedt med hjemmel i bistandslovens § 14,
om godkendelse, ledelse og drift af uddannelses-
steder til uddannelse af børneforsorgspædagoger
og omsorgspædagoger, kan disse institutioner op-
rettes som selvejende institutioner, jfr. § 1, stk. 2.
Der er i øjeblikket 10 sådanne selvejende instituti-
oner, der i øvrigt forventes overført til undervis-
ningsministeriet pr. 1. januar 1980."

Særlige fonde.
Socialministeriet har endvidere oplyst, at direkto-
ratet for børne- og ungdomsforsorgen (nu social-
styrelsen) i visse tilfælde har oprettet fonde til va-
retagelse af børneforsorgsformål i almindelighed
i Danmark. Midlerne til disse fonde er opstået ved
arv eller gave, der er tilfaldet børne- og ungdoms-
forsorgen. Socialministeriet har her fremhævet
"Det Classenske Fideikommis' fond af 1967" til
støtte for børneforsorgsformål i almindelighed,
"Kronprinsesse Louises Praktiske Husgernings-
skoles Legat" til støtte for børne- og ungdomsfor-
sorgsformål, navnlig til uddannelse og dygtiggø-
relse for unge kvinder, "Dyrlæge Jørgen August
Østergaards Mindelegat", "Redaktør Svend
Olav Nielsen og Hustru Lily Karen Kirstine
Nielsens Mindelegat", "Justitsraad Andreas
Hoists Legat under åndssvageanstalten Ebberød-
gaard" samt "Sofie Madsens Legat".

2.14. Skattedepartmentet. Tolddeparte-
mentet.

Skattedepartementet og tolddepartementet har

oplyst, at der ikke under skatteministeriets områ-
de er nedsat selvejende institutioner med hjem-
mel i eller i henhold til lov eller selvejende institu-
tioner oprettet af stat eller kommune.

2.15. Fiskeriministeriet.

a) Danmarks Akvarium.
Danmarks Akvarium er en selvejende institution
oprettet i henhold til en offentligt stadfæstet fun-
dats af 15. november 1937. Akvariet har til formål
dels ved udstilling af et passende udvalg af fisk og
andre organismer fra jordens have, søer og floder
at medvirke til oplysning og glæde i befolkningen,
dels ved gratis at give lokale til en særlig afdeling
til videnskabelige og fiskeribiologiske eksperi-
menter under Danmarks fiskeri og havundersøg-
elser at være til gavn for det danske fiskeri.
Institutionen er oprettet på initiativ af civilingeni-
ør Knud Højgaard, som har bekostet akvariets
opbygning og indretning, medens staten har stil-
let arealer til rådighed i Charlottenlund slotspark.

b) Danske fiskeres kulturelle Fond.
Oprettet i 1948 efter overenskomst mellem besty-
relserne for dansk fiskeriforening og vestjysk fi-
skeriforening samt fiskeriministeriet. I fonden
indgår halvdelen af de bøder, der betales for over-
trædelse af bestemmelserne i saltvandsfiskerilov-
en, jfr. lovens § 33, stk. 5.

2.16. Landbrugsministeriet.

a) Landbrugets Rationaliseringsfond.
Landbrugets Rationaliseringsfond er oprettet i
1953. Fondens formue omfatter midler, der stam-
mer fra Det europæiske genopbygningsprogram
(Marshallhjælpen). I fundatsens § 14 bestemmes,
at i tilfælde af institutionens ophævelse vil de i be-
holdværende midler være at indbetale til statskas-

b) Produktivitetsfonden.
Produktivitetsfonden er oprettet ved lov nr. 85 af
31. marts 1953. Fondens formål er at bidrage til
en fortsat udbygning og effektivisering af dansk
erhvervsliv til gavn for det danske samfund som
helhed. Også denne fonds midler stammer fra
Marshallhjælpen.

c) Landbrugets Informationskontor.
Fundatsen for den selvejende institution er stad-
fæstet i 1957 af landsbrugsministeriet. Institutio-
nens formål er inden for det landbrugsfaglige op-
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lysningsarbejde at bistå konsulenter, lærere, fore-
ninger og skoler og i det hele virke i landbrugser-
hvervsfaglig oplysningstjeneste.
Ophæves institutionen, skal overskuddet indbe-
tales til statskassen til anvendelse for andre land-
brugsfaglige formål.

d) § 4-Fonde.
I henhold til lov nr. 595 og 596 af 22. december
1972 om administration af Det europæiske øko-
nomiske Fællesskabs forordninger om landbrugs-
ordninger for landbrugsvarer m.v., frugt og gart-
neriprodukter m.v., er der for en række produk-
ter oprettet de såkaldte § 4-Fonde.
§ 4 har efter lov nr. 45 af 14. februar 1979 følgende
ordlyd:
" § 4. Landbrugsministeren kan efter indstilling fra
det i § 2 nævnte udvalg fastsætte bestemmelser om op-
krævning af afgifter af alle dansk producerede gartne-
riprodukter omfattet af markedsordningen for leven-
de planter og blomsterdyrkningens produkter og mar-
kedsordningen for frugt og grønsager. Afgifterne ind-
går i en fond, der bestyres af udvalget.
Stk. 2. Den del af den amtskommunale grundskyld,

der i henhold til lov om udskrivning af amtskommunal
grundskyld opkræves hos gartnerier, planteskoler og
frugtplantager og indbetales til statskassen, indgår i
den i stk. 1 omtalte fond.
Stk. 3. Fondens midler kan med landbrugsministeri-

ets godkendelse anvendes til fremme af sådanne er-
hvervsøkonomiske foranstaltninger vedrørende pro-
duktion og afsætning af de i stk. 1 nævnte gartneripro-
dukter, som ikke er i strid med Det europæiske økono-
miske Fælleskabs regler. Ministeren fastsætter de
nærmere bestemmelser for fonden om administration
og regnskabsaflæggelse. Fondens regnskab revideres
af rigsrevisionen."
Landbrugsministeriet har oplyst, at der er tale om
følgende fonde:
Frugt- og gartnerifonden,
Promilleafgiftsfonden,
Svineafgiftsfonden,
Hesteafgift sfonden,
Kvægafgiftsfonden,
Mælkeafgiftsfonden,
Fåreafgiftsfonden,
Frøafgiftsfonden,
Forædlerafgiftsfonden,
Kartoffelafgiftsfonden.

2.17. Boligministeriet.

1. Med hjemmel i lov om midlertidig regulering
af boligforholdene § 31 er der nedsat et institut,

grundejernes investeringsfond, der har til opgave
at modtage, forvalte og tilbagebetale de lejefor-
højelser, der er bundet i medfør af lov om midler-
tidig regulering af boligforholdene af 14. februar
1967.

2. Efter byggestøtte- og boligbyggerilovgivningen
fra lov om boligbyggeri med offentlig støtte af 30.
april 1946 indtil lov om boligbyggeri af 8. juni
1967 kunne der gives lån eller garanti fra staten
til byggeri m.m. for ungdommen og byggeri med
andet socialt eller kulturelt formål.
I lidt skiftende omfang har der f.eks. været tale
om forsamlingshuse med almindeligt formål, bib-
lioteksbygninger, opdragelseshjem, institutioner
for forebyggende børneforsorg, husholdnings-
skoler, undervisningskøkkener, vandrehjem, of-
fentlige badeanstalter og institutioner af lignende
social eller kulturel betydning.
I 1951 indførtes tilsyn (eventuelt begrænset til
godkendelse af vedtægter) med de bebyggelser,
hvorom der ikke i anden lovgivning foreskrives et
sådant. Ved byggeri med socialt og kulturelt for-
mål skulle der kun ydes støtte til kommuner og
selvejende institutioner samt i enkelte tilfælde til
andre institutioner, f.eks. andelsboligforeninger.
I 1955 fastsattes regler for administrationen og til-
synet med institutionerne, og fra 1958 begrænse-
des støtten til at omfatte institutioner.

3. Med hensyn til almennyttige boligselskaber,
boligselskabernes landsbyggefond og boligselska-
bernes garantifond har boligministeriet oplyst føl-
gende:
Der er i medfør af boligstøtteloven oprettet ca. 500
almennyttige boligselskaber. Et almennyttigt bo-
ligselskabs vedtægter skal godkendes af boligmi-
nisteren for at være gyldige, jfr. § 4 i lov om bolig-
byggeri (lovbekendtgørelse nr. 371 af 21. juli
1978). Selskabet skal have til formål at opføre og
administrere beboelsesejendomme efter de god-
kendte regler herom. Selskabet opnår fritagelse
for indkomstskat og adgang til offentlig støtte til
financiering af nybyggeri. Til gengæld er selska-
bet undergivet en indgående regulering af virk-
somheden og et offentligt tilsyn.

/ medfør af lovens kapitel III er oprettet boligselskabernes
landsbyggefond, der er en selvejende institution,
som har til formål at fremme det almennyttige
byggeris selvfinanciering. I kapitel III-IV er fast-
sat regler om landsbyggefondens bestyrelse, ved-
tægter, regnskabsaflæggelse og revision, tilveje-
bringelse og anvendelse af fondens midler m.v.
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Boligministeren fører tilsyn med fonden, og mini-
steriet er repræsenteret med et medlem i bestyrel-
sen.

4. Med hjemmel i boligstøtteloven af 1958 er der oprettet
boligselskabernes garantifond. Den selvejende institu-
tion har til formål at stille garanti for lån til delvis
financiering af boligselskabers byggeri m. v. Iføl-
ge vedtægterne fører boligministeren tilsyn med
fonden.

Andre selvejende institutioner.

a) Godkendte realkreditinstitutter.
Boligministeriet har oplyst, at blandt de godkend-
te realkreditinstitutter er Byggeriets Realkredit-
fond og Industriens Realkreditfond selvejende in-
stitutioner.

b) Statens Byggeforskningsinstitut.
Statens Byggeforskningsinstitut er oprettet som
en selvejende institution i henhold til lov. nr. 229
af 19. maj 1971. Instituttets formål er til gavn for
samfundet at medvirke til at forbedre byggeriets
kvalitet og produktivitet.

c) Byggeriets Udviklingsråd.
Oprettet i henhold til lov nr. 229 af 19. maj 1971.

d) Byggecentrum (København, Middelfart og
Ålborg).
Byggecentrum er oprettet i 1956. Institutionen er
selvejende og har til formål at fremme produktivi-
teten inden for byggeriet med henblik på en billig-
gørelse og forbedring af dette. Boligministeriet
har støttet oprettelsen af Byggecentrum økono-
misk, jfr. lov nr. 212 af 11. juni 1954.

e) Centret for Byggeriets Planlægningsystem.
Den selvejende institution BPS-Centret er stiftet
af Byggeriets Udviklingsråd, Praktiserende Arki-
tekters Råd, Foreningen af Rådgivende Ingeniø-
rer, Bygge- og Anlægsrådet og Statens Bygge-
forskningsinstitut med støtte af boligministeriet.
Centrets formål er at fremme byggeriets kvalitet
og produktivitet ved at formidle et samarbejde
mellem byggeriets virksomheder, institutioner og
organisationer og ved i fælleskab at udvikle en
industriel byggeskik i dansk byggeri.

2.18. Kirkeministeriet.

Kirkeministeriet har oplyst, at der under dets for-
retningsområde findes følgende selvejende insti-
tutioner:

a) Folkekirkens selvejende kirker og folkekirkens
præsteembeder er selvejende institutioner under
menighedsrådets bestyrelse, jfr. lov om kirkers
bestyrelse m.m. kap. 1 (lovbekendtgørelse nr. 318
af 26. juni 1970) og lov om folkekirkens lønnings-
væsen m.m. kap. 4 A (lovbekendtgørelse nr. 320
af 26. juni 1970 som ændret senest ved lov nr. 200
af 3. maj 1978).

b) Stiftsmidlerne, der omfatter præstemidler, kir-
kemidler, legatmidler og degnemidler, og som be-
styres af stiftsøvrighederne under medvirken af
stiftskasserere, jfr. kgl. anordning af 1l, oktober
1937 som ændret ved kgl. anordning af 22. febru-
ar 1957.

c) Stiftsfonde, der modtager bidrag af menigheds-
rådenes rådighedsbeløb, jfr. lov om menigheds-
råd § 13, stk. 2 (lovbekendtgørelse nr. 256 af 10.
maj 1973). Stiftsfondenes vedtægter er stadfæste-
de af kirkeministeriet.

d) Valgmenigheder, jfr. lov nr. 204 af 24. maj
1972 om valgmenigheder.

e) Præstepensionsfondet, der er oprettet i henhold
til kgl. anordning af 16. december 1887, jfr. kgl.
anordning af 27. oktober 1947.

f) Pensionskassen af 1950 for forskellige private
kirkelige institutioner.

g) Understøttelsesfonden for enker og børn af
præster i folkekirken, der er oprettet ved lov nr.
125 af 4. april 1928 om afvikling af de gejstlige en-
kekasser.

h) Rundetårn, der administreres af et særligt ud-
valg efter bestemmelser, der er fastsat ved kirke-
ministeriets skrivelser af 28. marts 1958 og 9. fe-
bruar 1973.

2.19. Justitsministeriet.

Justiministeriet har oplyst, at private retshjælps-
organisationer i et vist omfang er organiseret som
selvejende institutioner. Dette gælder f.eks. stu-
dentersamfundets retshjælp for ubemidlede og
Gjellerupparkens retshjælp.
Tilskud til private retshjælpsinstitutioner ydes af
justitsministeriet over finansloven.
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2.20. Udenrigsministeriet.

Industrialiseringsfonden for udviklingslande-
ne.
Oprettet ved § 9 i lovbekendtgørelse nr. 285 af 1.
april 1976 om internationalt udviklingsarbejde.
Fondens formål er at fremme den erhvervsmæssi-
ge udvikling i udviklingslandene.
Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer
udpeges af udenrigsministeren. Fondens daglige
forretninger forestås af en direktør, der udnævnes
af udenrigsministeren. Fondens vedtægt skal
godkendes af udenrigsministeren.
Efter §9, stk. 2, kan der af statskassen ydes tilskud
til fondens virksomhed.

Amtskommuner og kommuner.

3.1. Århus Amtskommune.

Århus Amtskommune har oplyst, at amtskom-
munens medvirken i forbindelse med oprettelse af
selvejende institutioner fortrinsvis har fundet sted
i forbindelse med etablering af institutioner på det
sociale område. Etableringen er i disse tilfælde
sket på grundlag af socialministeriets cirkulære.
I øvrigt har amtskommunen medvirket i forbin-
delse med den i 1974 gennemførte omorganise-
ring af den selvejende institution "Århus Teater
- Den Midtjydske Landsdelsscene".

3.2. Ålborg Kommune.

Ved siden af 34 børneinstitutioner har Ålborg
kommune givet oplysninger om følgende selvej-
ende institutioner:

a) Ålborg Social-Filantropiske Byggeselskab.
Formålet med selskabet er at opføre og admini-
strere beboelsesejendomme efter de for almennyt-
tige boligselskaber gældende bestemmelser. Byg-
geselskabets vedtægter er godkendt af boligmini-
steriet i medfør af § 10 i lov om boligbyggeri. Efter
vedtægternes § 16 finder likvidation af selskabet
eller dets afdelinger sted efter de for almennyttige
boligselskaber fastsatte regler.

b) Sundby- Hvorup Sognehistoriske Samling.
Samlingen er en selvejende institution med hjem-
sted i Nr. Sundby kommune. Formålet er at drive
Sundby- Hvorup Sognehistoriske Samling i byg-
ningen, Lindholmsvej 136 b, Lindholm, hvilken

ejendom blev stillet til rådighed for kommunen.
Formålet er endvidere at udbygge samlingen og
at virke for øget interesse for det lokalhistoriske i
det tidligere Sundby-Hvorup kommune. Ålborg
kommune betaler alle ved bygningernes og grun-
dens vedligeholdelse forbundne udgifter. I tilfæl-
de af selskabets frivillige opløsning skal overskud-
det efter samråd mellem Ålborg kommune stilles
til rådighed for denne eller anden institution, der
kan tænkes at bevare samlingen for fremtiden.

c) Ålborg Musikhøjskole.
Ålborg Musikhøjskole er en selvejende instituti-
on, der har hjemsted i Ålborg, og hvis formål er
gennem musikopdragende arbejde at bidrage til
højnelse af den almene kultur. Midlerne til sko-
lens drift fremskaffes dels gennem elevernes beta-
ling dels ved offentlig støtte eller ved støtte fra an-
den side. I henhold til vedtægternes § 10, god-
kendt af Ålborg byråd, tilfalder aktiverne ved sko-
lens ophør beslægtede institutioner i Ålborg.

d) Lokalhistorisk Arkiv for Ålborg kommune.
Arkivet er en selvejende institution med det for-
mål at indsamle og opbevare originalt lokalhisto-
risk materiale, samt gøre dette tilgængeligt for hi-
storikere og andre interesserede. Ålborg kommu-
ne repræsenteres i bestyrelsen af tre kommunal-
bestyrelsesmedlemmer, og regnskabsføring, revi-
sion og budgetlægning sker efter samme regler,
som gælder for kommunale institutioner.

e) Nordjyllands Kunstmuseum.
Nordjyllands Kunstmuseum er oprettet i 1877 og
i henhold til deklaration af 13. juni 1891 en selvej-
ende institution. Formålet er at virke for udbre-
delse af kendskabet til og interessen for den bil-
dende kunst fortrinsvis for tiden efter år 1900.
Museets drift er baseret på kommunale og statsli-
ge tilskud efter de til enhver tid gældende regler.
Bestyrelsen består af indtil 11 medlemmer. Nord-
jyllands amtsråd og Ålborg byråd vælger seks
medlemmer. Såfremt museet ophører med at be-
nytte den nuværende museumsbygning, hjemfal-
der ejendommen og samlingen til Ålborg kom-
mune, og Ålborg byråd træffer herefter bestem-
melse om disses anvendelse.

f) Ålborg Historiske Museum.
Ålborg Historiske Museum er en selvejende insti-
tution, der har til formål at indsamle, bevare og
udstille genstande fra fortiden, således at disse
minder om vore forfædres kultur og livsvilkår kan
udnyttes i folkeoplysningens og videnskabens tje-
neste.
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Bestyrelsen består af syv medlemmer, hvoraf Ål-
borg byråd og Nordjyllands amtsråd vælger tre
medlemmer. Museumslederen, og dennes ansæt-
telses- og lønningsvilkår skal godkendes af statens
museumsnævn. Hvis bestyrelsen vedtager at op-
hæve den selvejende institution, tilbageføres insti-
tutionens bygning til Ålborg by. Ligeledes over-
går efter vedtægterne samlingerne, inventar og
formue til Ålborg by, såfremt denne er villig til
at overtage museets drift.

g) Børnenes kontor i Ålborg.
Børnenes kontor er en institution, stiftet af det
fastsatte lærerpersonale ved Ålborg kommune-
skoler i 1903. Kontorets opgaver er at skaffe børn
i Ålborgs kommuneskoler, som af økonomiske,
sociale eller andre årsager trænger til det, ferieop-
hold eller rekreationsophold på landet. Endvidere
har Børnenes kontor til opgave at skaffe sådanne
børn beklædning, fortrinsvis feriebeklædning.
Kontorets love er stadfæstet af Ålborg byråd. Så-
fremt Børnenes kontor ophører, træffer kontorets
repræsentantskab og Ålborg byråds magistrat be-
stemmelse om, til hvem kapital og ejendomme
skal overdrages. Både kapital og ejendomme skal
komme børn, der af økonomiske, sociale eller an-
dre årsager måtte trænge til det, til gode.

h) Huset i Ålborg.
Institutionens formål er at indrette og drive ejen-
dommen "Set. Jørgensbjerg" i Ålborg, som sam-
lingssted og serviceorgan for alle, der ønsker at
være med i et fællesskab, og som udgangspunkt
for aktiviteter, der ved deres form og indhold kan
anses for egnede til at fremme den almene kultu-
relle og medmenneskelige forståelse.
Ålborg kommune har stillet "Set Jørgensbjerg"
vederlagsfrit til rådighed for den selvejende insti-
tution. Ålborg byråd udpeger tre af fem medlem-
mer af ledelsen. I tilfælde af institutionens ophør
skal den eventuelle formue anvendes til ungdoms-
formål.

i) Ålborg Byorkester.

j) Ålborg Turistforening.
Foreningens formål er at fremme turistlivet og
dets interesser i videste forstand i samarbejde med
kommunale myndigheder, organisationer, insti-
tutioner og foreninger. Foreningens midler tilve-
jebringes dels ved kontingent fra medlemmer,
dels ved tilskud. Turistchefen udnævnes af Ål-
borg kommune efter indstilling af bestyrelsen. I
tilfælde af foreningens ophør anvendes forening-

ens midler til fremme af foreningens formål efter
Ålborg kommunes bestemmelse.

k) Ålborg Zoologiske Have
Den selvejende institutions formål er at drive en
zoologisk have på et areal, som Ålborg kommune
vederlagsfrit har stillet til rådighed. Bestyrelsen
vælges af Ålborg byråd. Institutionens budget og
regnskabsvæsen varetages af Ålborg kommune.
Institutionens vedtægter godkendes af Ålborg by-
råd, Nordjyllands amtsråd og kulturministeren.

3.3. Odense Kommune.
Odense kommune har oplyst, at man har indgået
overenskomst med syv pleje- og omsorgsinstituti-
oner. I besvarelsen fremhæves, at man alene har
indgået driftsoverenskomst med disse, og at man
kun i et tilfælde har medvirket til oprettelsen.

Andre institutioner.

a) Vollsmose Centralkøkken.
Den selvejende institutions formål er af pleje-
hjemmet Vollsmose at leje det i centeret indrette-
de centralkøkken og forestå driften heraf med
madleverance til Odense kommune og madleve-
rancer til forskellige beboerfaciliteter. Grundka-
pitalen er tilvejebragt ved tilskud fra boligselska-
berne og fra Odense kommune. Ved opløsning
skal overskuddet anvendes til formål efter besty-
relsens nærmere bestemmelse og Odense byråds
godkendelse.

b) Næsby-Hallen.
Den selvejende institutions formål er at opføre og
drive en idrætshal i Næsby. Institutionens kapital
er overført fra Næsby Idrætsforenings afdelinger.
I tilfælde af institutionens opløsning tilfalder for-
muen Næsby Idrætsforening.

c) Stige-Hallen.
Institutionen har til formål at drive og udbygge
Stige-Hallen som idrætshal. Kapitalen er tilveje-
bragt ved optagelse af lån, samt tilskud fra tips-
midler og kapital fra Lumby-Stige Idrætsfor-
ening. I tilfælde af institutionens ophør tilfalder
formuen Lumby-Stige Idrætsring, og såfremt
denne også er opløst, lokale børne- og ungdoms-
foreninger efter nærmere aftale med Odense by-
råd.

d) FKS-Hallen.
Den selvejende institution er stiftet af de på stiftel-
sestidspunktet registrerede medlemmer af Firma-
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sport Klubbernes Sammenslutning i Odense.
Vedtægterne er godkendt af Odense kommune.
Institutionens formål er at opføre og drive en
idrætshal. Institutionens kapital tilvejebringes
ved tilskud fra de stiftende firmasportsklubber,
ved tilskud fra fonds og foreninger, samt ved til-
skud fra Odense kommune. Odense kommune
udpeger et medlem af bestyrelsen. I tilfælde af lik-
vidation skal overskuddet tilfalde sammenslut-
ningen af firmasportsklubber i Odense eller andet
idrætsformål i Odense.

e) Dalum-Hallen.
Den selvejende institutions formål er at drive en
idrætshal i Dalum sogn. Institutionens formue er
tilvejebragt ved gaver og indskud, idet Dalum
kommune har skænket institutionen den bygge-
grund, hvorpå hallen er opført, og Dalum-Idræts-
gren har overdraget institutionen den kapital,
foreningen har indsamlet til formålet. I tilfælde af
institutionens opløsning skal formuen anvendes
til almennyttige sportslige og/eller idrætsmæssige
formål i Dalum sogn.

f) Fyns Grafiske Værksted.
Den selvejende institutions formål er at give fyn-
ske kunstnere tekniske muligheder for trykning
og salg af deres grafiske arbejder. To medlemmer
udpeges af Fyns amtsråd og Odense byråd.
Regnskabet revideres af kommunernes revisions-
afdeling. Ved opløsning træffer bestyrelsen med
Fyns amtsråd og Odense byråds godkendelse be-
slutning om, hvorledes driftsinventar og drifts-
materiel skal afhændes eller overdrages.

3.4. Københavns Kommune.
Københavns kommune har bl.a. oplyst følgende:
"For at give indtryk af problemets omfang kan
anføres, at Københavns kommune i henhold til
bistandsloven har indgået overenskomst med
knapt 100 selvejende institutioner for ældre og
handicappede og med ca. 600 institutioner vedrø-
rende børn og unge.
For samtlige disse gælder det, at overenskomsten
er sket i overensstemmelse med socialministeriets
vejledning og forskrifter.
Herudover findes der i henhold til bistandsloven
en række beskyttede værksteder, som er organise-
ret som selvejende eller som fonde i en eller anden
form, og endelig er der i henhold til bistandsloven
overenskomst med en række klubber og lign.,
som modtager støtte til forskellige omsorgsarbej-
der, både af aktiverende karakter og af mere un-
derholdningsmæssig karakter.

For de tekniske og faglige skoler m.v. gælder det,
at Københavns kommune sammen med staten
m.fl. har bidraget til oprettelsen og driften i hen-
hold til den lovgivning og praksis, der har været
og er på dette område.
På undervisningsområdet er kommunen i hen-
hold til lovgivningen forpligtet til at dække visse
udgifter ved friskoler m.v., ligesom lovgivningen
omkring udgifter til aftenskoleundervisningen er
af en karakter, som gør det muligt for en række
organisationerat blive godkendt til støtte. Endelig
er kommunen i forskellige relationer med i kom-
munale fællesskaber, f.eks. Amagerforbrænding,
Vestforbrænding og KOROVA (vaskeri ved
Roskilde), ligesom kommunen har en afgørende
indflydelse på driften af Renholdningsselskabet af
1898, Københavns havn m.v. Kommunen er på
samme måde impliceret i Foreningen Socialt Bo-
ligbyggeri samt i de to saneringsselskaber. Ende-
lig er Københavns kommune medstifter og aktio-
nær i Bella Centret og i Kommunekemi.

3.5. Ribe Kommune.

Fonden til Ribe bys forskønnelse.
Det er oplyst, at fonden blev etableret i 1971 efter
opløsning af nogle aktiver, der henhørte under
komiteen til Ribe bys forskønnelse. Fondens for-
mål er at bidrage til byens forskønnelse ved offent-
lige plantninger og spadseregange. To ud af fem
bestyrelsesmedlemmer udpeges af Ribe byråd.
Såfremt fonden opløses, skal der træffes bestem-
melse med henblik på midlernes anvendelse i
overensstemmelse med formålet, eller kapitalen
skal overgå til kommunens bestyrelse efter tilsva-
rende retningslinier.

3.6. Hillerød Kommune.

a) Frederiksborg Kulturcenter.
Den selvejende institutions formål er at formidle
arrangementer af kulturel art i Hillerød. Kultur-
centerets vedtægter skal godkendes af Hillerød
byråd. Ved opløsning skal formuen anvendes til
realisation af institutionens formål.

b) Gadevang Forsamlingshus.
Ifølge vedtægternes § 1 er Gadevang Forsam-
lingshus en selvejende institution. Ejendommen
ejes af Gadevang Idrætsforening, og Hillerød
kommune bidrager til ejendommens drift. Insti-
tutionens vedtægter skal godkendes af Hillerød
byråd. Et bestyrelsesmedlem udpeges af Hillerød
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byråd. Der er ikke i vedtægten bestemmelser om
anvendelsen af formuen i tilfælde af opløsning.

c) Harreløse Forsamlingshus.
Efter vedtægternes § 2 har den selvejende institu-
tion Harreløse Forsamlingshus til formål på øko-
nomisk forsvarlig måde at drive forsamlingshus
på matr. nr. 11 o Harreløse by. Ved opløsning af
institutionen overgår samtlige aktiver og passiver
til Hillerød kommune til anvendelse til kulturelle
formål, fortrinsvis i den gamle Harreløse kom-
mune.

offentlige. Ét bestyrelsesmedlem udpeges af Hil-
lerød byråd. Ved opløsning skal institutionens
formue anvendes til idrætsformål i Hillerød kom-

mune.

Hillerød kommune har iøvrigt oplyst, at der ind-
en for kommunen findes 12 selvejende daginstitu-
tioner for børn samt 2 plejehjem.

d) Alsønderup Forsamlings- og Idrætshus
' 'Kulsviergården' '.
Efter lovene har den selvejende institution til for-
mål at opføre og drive et forsamlings- og idræts-
hus til kulturelle formål og idrætsformål, til mø-
der og selskabelighed, såsom familiefester, gilder,
baller o.s.v. I tilfælde af ophør overgår forsam-
lings- og idrætshusets aktiver til kommunens for-
valtning, indtil der findes anvendelse til et lignen-
de formål.

e) Forsamlingshuset Nøddebo Kro.
Den selvejende institutions formål er at drive for-
samlingshuset Nøddebo Kro og dermed skabe
åbne rammer for kulturelle aktiviteter og beboer-
nes trivsel i det nære miljø. I tilfælde af institutio-
nens nedlæggelse skal institutionens midler an-
vendes til almennyttige formål i Hillerød kommu-
ne.

f) Frederiksborg-Hallen.
Institutionens formål er at drive Frederiks-
borg-Hallen. Institutionens kapital hidrører i væ-
sentligt omfang fra Hillerød kommune. Hillerød
byråd vælger 3 af institutionens 11 bestyrelses-
medlemmer. Arsregnskabet revideres af Hillerød
kommune. I tilfælde af institutionens opløsninger
Hillerød kommune berettiget til at overtage insti-
tutionens aktiver mod samtidig at overtage samt-
lige gældsforpligtigelser og at anvende en eventuel
egenkapital i overensstemmelse med institutio-
nens formål. Ønsker kommunen i tilfælde af op-
løsning ikke at overtage institutionens aktiver,
kan et overskud ved likvidation tilfalde kommu-
nen til anvendelse til institutionens formål.

g) Frederiksborg Ridecenter.
Den selvejende institutions formål er at drive et
ridecenter inden for rammerne af lov om fritids-
undervisning m.v. Institutionens drift udgøres af
frivillige bidrag, lejeindtægter og tilskud fra det

4. Arbejdsgruppen om selvejende
institutioners bevillingsmæssige
stilling.
En arbejdsgruppe, nedsat af budgetdepartemen-
tet, har i 1979 afgivet en beretning om selvejende
institutioners bevillingsmæssige stilling.

Side 9-10 udtaler arbejdsgruppen om begrebet
"selvejende institutioner" bl. a. følgende:
"En selvejende institution stiftes ved, at en for-
mue udskilles under en selvstændig bestyrelse til
varetagelse af bestemte formål. Den selvejende
institution er et selvstændigt retssubjekt, således
at den kan bære rettigheder og påtage sig forplig-
telser. Man har i teorien udtrykt dette således, at
kapitalen er pligtsubjektet, bestyrelsen er rådig-
hedssubjekt, medens interessesubjektet er det el-
ler de formål, kapitalen er udskilt for at varetage.
En gruppe af selvejende institutioner er fonds,
legater, stiftelser m.v. Disse kan uanset formål og
størrelse frit oprettes, og der er ikke pligt til at søge
fondens fundats eller vedtægter offentligt stadfæ-
stet og dermed undergivet offentligt tilsyn. Ofte
oprettes disse fonds af private.
Disse selvejende institutioner giver ikke anled-
ning til bevillingsmæssige problemer.
Der er imidlertid en glidende overgang fra fonds
til selvejende institutioner, stiftet ved lov, finan-
cieret af offentlige midler og ledet af en bestyrelse,
der helt eller delvis udpeges af det offentlige. Disse
institutioner må som udgangspunkt betragtes
som egentlige statsinstitutioner, selv om de er i
besiddelse af en vis administrativ selvstændighed.
Hertil kommer en større mellemgruppe af selv-
ejende institutioner, til hvis virksomheder ydes
offentlig støtte, evt. på betingelse af at vedtægten
eller fundatsen kan godkendes af vedkommende
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minister, og hvor der evt. ved lov er fastsat visse
generelle regler for institutionernes virke.
Det er især denne gruppe, der har givet anledning
til bevillingsmæssige problemer og vanskelighe-
der med hensyn til formueopgørelse."

Med hensyn til revision fremhæver arbejdsgrup-
pen side 17-18 følgende:
"Spørgsmålet om revision af tilskudsmodtagende
selvejende institutioners regnskaber er fremdra-
get i lov om revision af statens regnskaber, lov nr.
321 af 26. juni 1975 om revision af statens regn-
skaber m.v. Det er her i § 2, stk. 1, nr. 2, bl.a.
fastsat, at revisionen foruden statens regnskaber
også omfatter regnskaber for institutioner, for-
eninger, fonde m.v., hvis udgifter eller regn-
skabsmæssige underskud dækkes ved statstil-
skud, d.v.s. fuldt ud statsfinancierede institutio-
ner og institutioner, der modtager underskuds-
dækning.
Revisionspligten er efter bemærkningerne til for-
slag til lov om revision af statens regnskaber m.v.
begrundet i, at disse institutioners faktiske net-
toudgifter bliver dækket af statsmidler, hvorfor
regnskaberne og de økonomiske dispositioner bør
være underkastet samme kontrol, som er gælden-
de for den egentlige statsforvaltning.
Bestemmelsen forudsættes efter bemærkningerne
at dække alle institutioner og fonde, hvis budget
er optaget på bevillingslovene, samt institutioner
og fonde, hvis udgifter eller underskud dækkes di-
rekte ved tilskud fra staten. Som eksempel næv-
nes visse særforgsinstitutioner, sygdomsbehand-
lingshjem og uddannelsesinstitutioner.
De selvejende institutioners regnskaber vil som
hovedregel i forvejen være reviderede, og rigsre-
visionens gennemgang vil derfor normalt kun be-
stå i en kontrol af, om revisionen er betryggende,
og om vilkårene for statsstøtten er overholdt.
Bestemmelsen i lov om revision af statens regn-
skaber m.v. om afgrænsning af de institutioner,
hvis regnskaber skal indsendes, og om indholdet
af den regnskabsgennemgang, rigsrevisionen skal
foretage, svarer ifølge betænkning nr. 729 vedrø-
rende den statslige revisionsstruktur m.v. stort set
til den praksis, der også tidligere var gældende på
området.
Desuden kan rigsrevisionen efter § 4 gennem ved-
kommende ministerium kræve forelagt regnska-
ber bl.a. fra selvejende institutioner, der uden at
være omfattet af § 2, stk. 1, modtager kapitalind-
skud, tilskud, lån, garanti eller anden støtte fra
staten eller en af de i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte insti-
tutioner. Der er således her tale om regnskaber,

der ikke umiddelbart revideres af rigsrevisionen,
men som efter anmodning fra rigsrevisionen kan
forlanges indsendt til gennemgang.
Begrundelsen for bestemmelsen er, at interessen
i at udøve kontrol med de offentlige midler, der
administreres på denne måde, i princippet er lige
så stor som når det gælder direkte offentlig admi-
nistration. Ved gennemgang af sådanne regnska-
ber skal efter § 6 navnlig påses, at vilkårene for
tilskud m.v. er opfyldt, at midlerne er anvendt i
overensstemmelse med givne bestemmelser, og at
der i øvrigt er taget skyldige økonomiske hensyn
ved forvaltningen af midlerne.
Rigsrevisionens obligatoriske revision er således
efter lov om revision af statens regnskaber be-
grænset til institutioner, der er fuldt ud statsfinan-
sierede eller som modtager fuld underskudsdæk-
ning."

På baggrund af en undersøgelse, der til dels er
sammenfaldende med fondsudvalgets undersøg-
else ovenfor under afsnit 2 og 3, foreslår arbejds-
gruppen, at der til selvejende institutioner, der får
statsligt driftstilskud på halvdelen af driftsudgif-
terne eller mere, stilles følgende krav:
Tilskudsgivende myndighed eller ressortministe-
rium skal godkende vedtægter og løbende orien-
teres om institutionens dispositionsberettigede
personer.
Institutionerne skal udarbejde årsbudgetter med
budgetoverslagsår, hvilke budgetter skal godken-
des af tilskudsgivende myndighed. Indgåelse af
lejemål og anlægsudgiftslignende investeringer
skal godkendes af ressortmyndigheden og evt. be-
villingsmyndigheder.
Regnskaber skal udarbejdes af statsautoriseret re-
visor eller anden af ressortmyndigheden god-
kendt revisor.
Løn- og ansættelsesforhold for institutionens per-
sonale skal forhandles aflønnings- og pensionsde-
partementet som for statsansat personale.
Nye institutioner skal i vedtægterne have bestem-
melser om nettoformuens overgang til staten eller
til godkendt formål i tilfælde af institutionens op-
hør.
Institutionernes låneoptagelse og indtægter ved
salg af aktiver skal for nye institutioner godkendes
af bevillingsmyndighederne.
Tilskud eller lån til anlægsinvesteringer bør sikres
ved pant.

I en cirkulærskrivelse af 13. november 1980 til
samtlige ministerier og styrelser udtaler finansmi-
nisteriet bl.a. følgende:
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' ' Finansministeriet forudsætter, at de i beretnin- nemført i videst muligt omfang, hvor ikke lov eller
gen stillede krav til de nævnte tilskudsmodtagen- hidtidig praksis, der ikke vil kunne ændres, stiller
de institutioner gennemføres i forbindelse med hindringer herfor.
ydelse af tilskud til institutioner, der ikke tidligere De stillede krav forudsættes lagt til grund for ny
har modtaget tilskud. For institutioner, der alle- eller ændret lovgivning, der regulerer institutio-
rede modtager tilskud, må kravene søges gen- nens forhold."
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Bilag 3

Notat om begrebet "almennyttig".
Efter fondsudvalgets kommissorium skal ud-
valget bl.a. overveje, hvornår en fond kan
karakteriseres som almennyttig (almenvel-
gørende).
Udvalget har i den anledning foretaget en
undersøgelse af det pågældende begreb. Un-
dersøgelsen har dels formet sig som en gen-
nemgang af begrebet i lovgivningen — med en
efterfølgende høring af de pågældende res-
sortministerier - dels som en høring af nogle
typiske legatministerier.
Nedenfor under A behandles de steder i lov-
givningen, hvor »almennyttig« eller »almen-
velgørende« optræder. Under B behandles
spørgsmålet om begrebets udformning i stad-
fæstelsespraksis. Endelig drages under C en
konklusion af undersøgelsen.

A. Begrebets udformning i lovgivningen.

I. Skatte- og afgiftslovgivningen.
7° Arveafgifts loven (lovbekendtgørelse nr. 433 af
28. september 1972)

§ 3, stk. 4:
»Endvidere er finansministeren bemyndiget til at
nedsætte afgiften til 12pct. af arv, som tilfalder
offentlige institutioner, foreninger, selskaber eller
stiftelser med almenvelgørende eller andet almen-
nyttigt formål, eller som på anden måde bort-
skænkes i tilsvarende øjemed. Et legat eller en
stiftelse betragtes ikke som almenvelgørende, når
der er forbeholdt medlemmerne af en bestemt
familie fortrinsret til nydelse af samme for mere end
to generationer.«

Skattedepartementet har oplyst, at man ikke
har udstedt egentlige administrative forskrif-
ter eller retningslinier, der belyser forståelsen
af begreberne almenvelgørende eller almen-
nyttig.
Departementet har henvist til, at der i finans-
ministeriets bekendtgørelse nr. 374 af 6. au-
gust 1971 er givet bemyndigelse for skiftefor-
valtere, herunder testamentseksekutorer, til
at beregne nedsat arveafgift af an/ og legater
(nu med 12 pct.), uden at ansøgning til skat-
tedepartementet er nødvendig, når den er-

hvervende institution er optaget blandt de i
henhold til ligningslovens § 8 A godkendte
foreninger og institutioner, der er opført i det
herom senest inden arveudlægget eller afgifts-
beregningen udstedte cirkulære. I denne be-
myndigelse ligger, at de institutioner, der er
optaget i cirkulæret, anses som havende et
almenvelgørende eller på anden måde almen-
nyttigt formål i arveafgiftslovens forstand.
Der er ikke truffet retsafgørelser vedrørende
indholdet af begrebet.
Med hensyn til administrativ praksis har
skattedepartementet oplyst følgende:

»For at et formål kan anses som almenvelgørende
kræves det i almindelighed, at det i vedtægterne er
fastslået, at der alene kan ydes støtte til personer,
som er i økonomisk trang, samt at en videre kreds
kan komme i betragtning.
Man har dog i praksis også bevilget arveafgiftsned-
sættelse, selv om der ikke stilles krav om egentlig
trang, når det dog af vedtægterne fremgår, at der
skal foreligge vanskelige økonomiske kår, set i
forhold til legatmodtagernes tidligere sociale status
(de såkaldte »pauvres honteux«).
For at et formål skal kunne anses som værende
almennyttigt, må det af vedtægterne fremgå, at det
kommer en vis videre kreds tilgode, samt at insti-
tutionens virke i samfundet ud fra en i befolkningen
almindeligt fremherskende opfattelse kan karakte-
riseres som nyttigt.
Det vil være ugørligt udtømmende at opregne de
former for almennytte, som kvalificerer til arveaf-
giftsnedsættelse. Som typiske institutioner, der op-
når afgiftslempelse, kan nævnes de store sygdoms-
bekæmpende foreninger, forskellige undervisnings-
institutioner og idrætsforeninger, institutioner til
bekæmpelse af ungdomskriminalitet, diverse socia-
le institutioner, hospitaler, kirkelige institutioner
og alment anerkendte religiøse samfund, institutio-
ner, der driver internationalt hjælpearbejde, samt
en række kulturelle organisationer. Endelig kan
nævnes visse dyreværnsorganisationer.
Uden for det almennyttige område falder organisa-
tioner, der varetager erhvervsmæssige interesser, så
som arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, samt
endelig partipolitiske organisationer.
Sammenfattende anses det ifølge praksis for en
betingelse, at en institution for at kunne betragtes
som værende af almen karakter skal have vundet
en vis udbredelse og have et rimeligt format.
I almindelighed er det uden betydning for spørgs-
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målet om arveafgiftsnedsættelse, om det almenvel-
gørende eller almennyttige formål udøves her i
landet eller i udlandet, men det er et ufravigeligt
krav for bevilling af arveafgiftsnedsættelse, at de
midler, som kommer formålet til gode, styres her
fra landet.
Der vil således ikke blive bevilget arveafgiftsned-
sættelse for arv, der tilfalder en institution med
hjemsted og bestyrelse i udlandet, selv om institu-
tionen har et formål, der må anses som almenvel-
gørende eller almennyttigt i arveafgiftslovens § 3,
stk. 4's forstand.
I forbindelse med en redegørelse for begreberne
almenvelgørende og almennyttig i arveafgiftslovens
§ 3, stk. 4, vil det være naturligt at gøre nogle
bemærkninger om de stadig hyppigere forekom-
mende tilfælde, hvor arvelader testamentarisk har
bestemt, at hans erhvervsvirksomhed efter hans
død skal indgå i en fond med et almenvelgørende
eller almennyttigt formål.

Det drejer sig navnlig om tilfælde, hvor arven
består i aktiemajoriteten i en virksomhed, arve-
lader drev som et familieaktieselskab. Her er der
anledning til at stille særlig strenge krav dels til
fondsvedtægternes formålsbestemmelse og dels til
bestyrelsens vedtægtsmæssige uafhængighed af ak-
tieselskabets drift. Det reelle formål med sådanne
institutioner er ofte i alt overvejende grad at sikre
videreførelsen af arveladerens erhvervsvirksomhed
med den følge, at en væsentlig del af aktieselskabets
årlige driftsoverskud bliver stående i aktieselskabet
og således ikke kommer det kvalificerede formål
til gode. Den kontrol, der ligger i, at vedtægterne
eventuelt er stadfæstet af et ministerium og under-
kastet tilsyn af dette, yder sædvanligvis ikke i sig
selv garanti for, at det kvalificerede formål tilgode-
ses i tilstrækkeligt omfang, da tilsynsmyndighedens
hovedopgave er at påse, at fondens vedtægter
overholdes. De krav, man stiller til sådanne fondes
vedtægter som betingelse for, at der kan bevilges
arveafgiftsnedsættelse, må derfor tage sigte på at
sikre, at en rimelig del af fondens årlige overskud
kommer det kvalificerede formål til gode.
Denne sikring kan f.eks. opnås derved, at det
betinges, at en væsentlig del af fondskapitalen skal
anbringes i obligationer, hvis afkast ikke må indgå i
aktieselskabets almindelige drift, men udelukkende
skal anvendes til det kvalificerede formål.

I tilfælde, hvor en arv efter arveladers testamente
skal anvendes på een gang til et almenvelgørende
eller andet almennyttigt formål, stiller man ikke
altid krav om formelle vedtægter, men man sikrer
sig i stedet, at en udenforstående myndighed
(provstiudvalg, socialudvalg eller anden offentlig
myndighed) erklærer at ville føre tilsyn med mid-
lernes anvendelse til det kvalificerede formål (som
eksempel kan nævnes et nyt orgel til en kirke).
Samme krav stiller man sædvanligvis, når arven
skal tilfalde en lokal afdeling af en hovedorganisa-

tion med almenvelgørende eller anden almennyt-
tigt formål.
Hvad særlig angår arveafgiftslovens § 3, stk. 4,
sidste pkt., bemærkes, at den her indeholdte be-
grænsning alene gælder for det almenvelgørende
område. Hvor der er tale om et almennyttigt formål
(f.eks. et uddannelseslegat), kan der bevilges arve-
afgiftsnedsættelse, selv om der er forbeholdt med-
lemmerne af en bestemt familie fortrinsret for mere
end to generationer.«

2° Selskabsskatteloven (lovbekendtgørelse nr. 438 af
20. august 1981)

§ 3, stk. 2-4:

»Stk. 2. Skattepligten for de i § 1, stk. 1, nr. 6,
omhandlede foreninger m.v. kan, når foreningens
vedtægtsmæssige formål er almenvelgørende eller
på anden måde almennyttigt, efter ministeren for
skatter og afgifters bestemmelse bortfalde i det
omfang, indkomsten ved erhvervsmæssig virksom-
hed anvendes til de nævnte formål. I tilfælde, hvor
der foruden indkomst ved erhvervsmæssig virk-
somhed foreligger anden indkomst, anses den ikke-
erhvervsmæssige indkomst for i sin helhed at være
medgået til de almenvelgørende eller på anden
måde almennyttige formål, forinden nogen del af
den erhvervsmæssige indkomst anses for medgået
hertil.
Stk. 3. Ved anvendelse af fritagelsesbestemmelsen i
stk. 2 betragtes beløb, som en forening m.v. med
almenvelgørende eller på anden måde almennyt-
tigt formål henlægger til sikring af disse formål eller
til senere anvendelse hertil, som medgået til for-
målet i henlæggelsesåret. Det er en betingelse
herfor, at de henlagte beløb efter ministeren for
skatter og afgifters skøn er effektivt udskilt fra
erhvervsvirksomheden og anbragt uden for denne,
samt at ledelsen er forpligtet til ikke at stille
beløbene til disposition for erhvervsvirksomheden.
Anvendes beløbene til andet end de almenvelgø-
rende (almennyttige) formål, skal beløbene med et
tillæg på 25 pct. medregnes ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori
de anvendes. Har foreningens øvrige indkomst
været negativ, beskattes beløbene med tillæg med
den for det pågældende skatteår gældende skatte-
procent.
Stk. 4. Når omstændighederne taler derfor, kan
ministeren for skatter og afgifter helt eller delvis
eftergive skat, der er pålignet de i § 1, stk. 1, nr. 6,
omhandlede foreninger m.v. Dette gælder, uanset
om den pågældende forening m.v. efter deres ved-
tægter har almenvelgørende eller på anden måde
almennyttigt formål.«

Skattedepartementet har udsendt cirkulære
nr. 119 af 14. juni 1963 om fritagelse for
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indkomstbeskatning af visse foreninger m.v.
og af sådanne ejede aktieselskaber m.v. på
grund af foreningernes almenvelgørende eller
andre almennyttige formål. For at formålet
skal kunne anses for velgørende, skal det
ifølge cirkulæret i institutionens vedtægter
være klart fastslået, at kun personer, der er
trængende i økonomisk henseende kan kom-
me i betragtning.
Et formål må for at være »almennyttigt«
tilgodese en større ubestemt kreds af perso-
ner. Det er ikke muligt udtømmende at opreg-
ne de former for almennytte, der må antages
at kvalificere til skattelempelse. Som typiske
nævnes humane, kunstneriske, videnskabe-
lige, herunder forskningsmæssige og syg-
domsbekæmpende, kirkelige og nationale øje-
med. Udenfor falder derimod organisationer,
der varetager erhvervsmæssige interesser,
f.eks. arbejdsgiverforeninger, brancheforenin-
ger, fagforeninger og lignende foreninger.
Det vil i almindelighed blive krævet, at der i
vedtægterne er eller optages en bestemmelse
om, hvorledes der skal forholdes med forenin-
gens midler i tilfælde af opløsning, idet det må
sikres, at midlerne i så fald går til formål, der
kan godkendes som almenvelgørende eller på
anden måde almennyttige.

3° Ligningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 504 af
16. september 1982)

§ 8 A:

»Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan
fradrages gaver, som det godtgøres, at den skatte-
pligtige har ydet til foreninger, stiftelser, institu-
tioner m.v., hvis midler anvendes i almenvelgø-
rende eller på anden måde almennyttigt øjemed til
fordel for en større kreds af personer. Det er en
forudsætning for fradrag, at gaven til den enkelte
forening, stiftelse, institution m.v. i det pågældende
indkomstår har andraget mindst 50 kr. Fradrag
kan endvidere kun indrømmes for det: beløb, hvor-
med de gaver, som herefter kommer i betragtning,
tilsammen overstiger 300 kr. årligt, og det kan ikke
udgøre mere end 1.000 kr.«

Der er ikke udstedt administrative forskrifter
eller retningslinier til belysning af begreberne
almenvelgørende eller almennyttig. Der er
ikke truffet retsafgørelser.
Med hensyn til administrativ praksis har
skattedepartementet bl.a. udtalt følgende:

»Ved praktiseringen af begreberne almenvelgø-
rende og almennyttig i ligningslovens § 8A følges
samme retningslinier som ved praktiseringen af de
tilsvarende begreber i arveafgiftslovens § 3, stk. 4.
Selv om en forening eller institution kan anses
for almenvelgørende eller på anden måde almen-
nyttig, opstiller lovbestemmelsen en yderligere be-
grænsning, nemlig at foreninger m.v. skal virke til
fordel for en større kreds af personer (»områdebe-
grænsningen«). Det er herom i skattedepartemen-
tets cirkulære af 17. december 1959 anført, at det
må kræves, at den virksomhed, vedkommende
forening m.v. udøver, ikke blot omfatter personer
inden for et lokalt eller på anden måde stærkt
begrænset område, men er til fordel for en videre
kreds af personer, f.eks. i hele landet eller større
dele af dette.
I praksis lægges der vægt på befolkningstallet i
vedkommende område, og der kræves i alminde-
lighed et befolkningsunderlag på mindst 50.000.
Herudover kræves der som betingelse for godken-
delse, at den pågældende forening eller institution
har en indtægt af en vis størrelse (i almindelighed
mindst 50.000 kr. årligt). Endelig lægges der vægt
på antallet af medlemmer (i en forening) eller
bidragydere (f.eks. til en fond) samt det antal
personer, som foreningens eller institutionens for-
mål tilgodeser.
Hensigten med områdebegrænsningen har været at
holde administrationen af lovbestemmelsen inden
for rimelige grænser.
Som eksempler på institutioner, som har fået afslag
på grund af områdebegrænsningen, kan nævnes
lokale idræts- og mødehaller, menighedshuse eller
friskoler knyttet til bestemte sogne, legater til fordel
for studenter fra en bestemt skole eller understøt-
telsesforeninger til fordel for trængende inden for
en bestemt branche i et bestemt amt.
Derimod er der godkendt flere landsomfattende
understøttelsesforeninger for et bestemt erhverv,
f.eks. Advokatsamfundets Understøttelsesfond og
Gartnernes Hjælpeforening.
Det er en betingelse for at opnå godkendelse efter
ligningslovens § 8A, at det kvalificerede formål
fremgår af vedkommende institutions vedtægter
eller fundats, samt at der i vedtægterne (eller
fundatsen) er forsvarlige bestemmelser om besty-
relse, regnskab og revision. Endvidere lægges der
vægt på, at vedtægterne indeholder bestemmelser
om, at midlerne i tilfælde af opløsning skal tilfalde
beslægtede formål.
Endelig påses det, at institutionen administreres i
overensstemmelse med formålet, og at administra-
tionsudgifterne ikke beslaglægger for stor en del af
indtægterne.«

4° Tips (Lovbekendtgørelse nr. 66 af 25. februar
1977 som ændret ved lov nr. 590 af 29. november
1978 og lov nr. 107 af 11. marts 1981)
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§7:

»Af det overskud, der fremkommer efter udredel-
sen af statsafgiften, gevinsterne og udgifterne til
administration, afskrivning, henlæggelser m.v.
samt dividende, anvendes til idrætsformål 71 pct.,
jfr. stk. 2 og 3, til formål af almen kulturel karakter
7 pct., jfr. stk. 4, til velgørende og andre almennyt-
tige formål 5 pct., jfr. stk. 5, til støtte af ungdom-
mens friluftsliv 3,4 pct., jfr. stk. 6, og til støtte af
andre ungdomsformål 13,6 pct., jfr. stk. 7.

Stk. 4. For det beløb, der efter stk. 1 skal anvendes
til formål af almen kulturel karakter, træffer under-
visningsministeren, for så vidt angår 2/7, og mini-
steren for kulturelle anliggender, for så vidt angår
5/7, med godkendelse af folketingets finansudvalg
afgørelse om størrelsen af de beløb, der i det enkelte
år skal anvendes, og om disse beløbs fordeling.
Stk. 5. For det beløb, der efter stk. 1 skal anvendes
til velgørende og andre almennyttige formål, træf-
fer finansministeren med godkendelse af folketin-
gets finansudvalg afgørelse om størrelsen af det
beløb, der i det enkelte år skal anvendes, og om
dette beløbs fordeling.«

Begrebet »formål af almen kulturel karakter«
og »velgørende og andre almennyttige for-
mål« uddybes ikke i forarbejderne.
Der er ikke udfærdiget administrative for-
skrifter eller retningslinier, der belyser forstå-
elsen af begreberne almenvelgørende eller
almennyttig.

II. Lotteri, indsamling.

1° Klasselotteriet (lov af 6. marts 1869 som ændret
ved lov nr. 213 af 4. juni 1965 og lov nr. 627 af
22. december 1976)

§2:

»Al anden Foranstaltning af Lottospil her i Riget
eller Colligeren for samme saavelsom al Colligeren
her i Landet for fremmede lotterier eller Falbydelse
af disses Lodsedler, ligesom Besørgelse af dermed i
Forbindelse staaende Forretninger, skal være for-
budt under Straf af Bøde.
De alt meddeelte særlige Tilladelser til Lottospil
vedbliver dog at være gjældende for den Tid, for
hvilken de ere givne, og der skal derhos fremtidig
kunne meddeles Bevilling til Lotterier i udeluk-
kende veldædige Øjemed og med indskrænket Af-
sætningskreds saasom til en By eller et Amt, lige-
som ogsaa Bevilling skal kunne tilstaaes til Opret-
telsen af Lotterier eller Fortsættelsen af bestaaende
Lotterier, der ere forbundne med andre Foretagen-
der og kun fremtræde som Middel til disses Beford-
ring. Ligeledes kan der, naar særegne Omstæn-

digheder taler derfor, meddeles Bevillinger til Tom-
bolaer.«

Justitsministeriet har i medfør af bestemmel-
sen udstedt cirkulære af 14. oktober 1966. I
cirkulæret udtales bl.a.:

»Formål.

§ 3. Tilladelse til at afholde bortlodning kan ikke
meddeles enkeltmand, men kun foreninger, komi-
teer og institutioner, hvis sammensætning og virk-
somhed afgiver fornøden betryggelse for, at bort-
lodningens overskud vil blive anvendt til det angiv-
ne formål.
§ 4. Tilladelse til bortlodning kan kun meddeles til
fordel for velgørende eller almennyttige formål,
f.eks. til fremme af landbrug, fiskeri, håndværk,
industri, husflid, kunst, turisme eller idræt.
Stk. 2. Der kan således ikke meddeles tilladelse til
bortlodning til fremme af enkelte personers private
formål eller i tilfælde, hvor overskuddet kommer en
snæver kreds af personer til gode.
Stk. 3. Der kan heller ikke meddeles bortlodnings-
tilladelse til fremme af formål, der har begrænset
tilslutning i befolkningen, f.eks. til foreninger af
samlere, idrætsformål af eksklusiv eller speciel ka-
rakter (f.eks. hestesport, motorsport, jagt eller
sportsfisken), begrænsede faglige formål og lignen-
de. Tilladelse kan dog efter omstændighederne
meddeles, såfremt bortlodningen kun sker ved salg
af lodsedler til en bestemt afgrænset, i formålet
interesseret kreds, f.eks. en forenings medlemmer
og disses pårørende og bekendte, eller ved afhol-
delse af indendørs tombola eller amerikansk lotteri
i forbindelse med en udstilling, basar eller lignen-
de.
Stk. 4. Der kan ikke meddeles bortlodningstilladel-
se til fordel for politiske formål. Denne bestemmel-
se er ikke til hinder for, at der meddeles en politisk
forening tilladelse til at afholde bortlodning til
fordel for upolitiske, herunder især kulturelle for-
mål inden for en begrænset afsætningskreds, omfat-
tende medlemmer af foreningen og eventuelt tillige
medlemmer af andre foreninger med samme poli-
tiske formål samt medlemmernes pårørende og
bekendte.
Stk. 5. I forbindelse med bortlodning til fordel for
et velgørende eller almennyttigt formål kan det
tillades, at en del af overskuddet anvendes til
dækning af udgifter ved afholdelse af en udstilling
med tilknytning til det pågældende formål.«

Justitsministeriet har oplyst, at der ministe-
riet bekendt ikke findes retsafgørelser på om-
rådet, og at administrativ praksis følger cirku-
lærets retningslinier.
Som eksempler på administrative afslag er
nævnt
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1) anvendelse af overskud til optagelse af film
for Dansk Folkemindesamling,

2) anvendelse af overskud til juleudsmykning,
3) anvendelse af overskud til en fodboldklubs

professionelle afdeling.

2° Indsamlingsloven (lov nr. 287 af 9. juni 1971)

§ 5. Loven gælder ikke for:

»3. Indsamlinger gennem dagblade til almenkend-
te, velgørende institutioner, såfremt der af det
indsamlende blad gives kvittering til bidragyderne
gennem offentliggørelse af bidragslister, og der fra
de modtagende institutioner gives kvittering, som
offentliggøres afbladet.«

I bemærkningerne til bestemmelsen uddybes
begrebet »almenkendte, velgørende institu-
tioner« ikke. Justitsministeriet har ikke ud-
stedt administrative forskrifter vedrørende
spørgsmålet.

III. Selskabslovgivningen.

1° Aktieselskabsloven (lov nr. 370 af 13. juni 1973)

§ 1, stk. 5:

»Loven omfatter ikke selskaber, hvis udbytte -
bortset fra normal forrentning af den indskudte
kapital - alene anvendes til velgørende eller almen-
nyttige formål, og hvis formue ved selskabets op-
løsning — efter tilbagebetaling af kapitalen — ude-
lukkende anvendes til velgørende eller almennyt-
tige formål.«

I forarbejderne udtales, at der med bestem-
melsen er tænkt på selskaber med velgørende
eller lignende formål (f.eks. kunstnerisk, op-
lysende, politisk eller videnskabeligt formål),
selv om de driver økonomisk virksomhed i et
sådant formåls tjeneste.
Industriministeriet har oplyst, at der ikke er
truffet principielle retsafgørelser eller admini-
strative adgørelser vedrørende bestemmelsen,
ligesom der ikke er udfærdiget administrative
retningslinier.

§ 114:

»Generalforsamlingen kan beslutte, at der af sel-
skabets midler ydes gaver til almennyttige eller
dermed ligestillede formål, for så vidt det under
hensyn til hensigten med gaven, selskabets økono-
miske stilling samt omstændighederne i øvrigt må
anses for rimeligt.«

I bemærkningerne til bestemmelsen udtales,
at fortolkningen af »almennyttig« må afgøres
i hvert enkelt tilfælde. Ordene omfatter bl.a.
sociale, kulturelle og ideelle formål, forskning
uden for selskabets interessesfære, hjælp i
katastrofetilfælde, deltagelse i løsningen af
nationale opgaver. Industriministeriet har
udtalt, at uden for bestemmelsen falder gaver,
der tilgodeser enkeltpersoner eller særlige
interessegrupper, herunder politiske partier.

IV. Bank- og sparekasseloven (lov nr. 199 af
2. april 1974).

1° § 39, stk. 1-2:

»Indtil en sparekasses egenkapital udgør 15 pct. af
sparekassens samlede gælds- og garantiforpligtelser
opgjort efter §21, skal der af den del af sparekas-
sens årlige overskud, der ikke medgår til dækning
af underskud fra tidligere år, henlægges mindst
15 pct. årligt til en lovpligtig reservefond. Den
resterende del af en sparekasses årlige overskud
skal henlægges til andre reserver. En sparekasses
lovpligtige reservefond kan kun bruges til dækning
af underskud, der ikke kan dækkes af fri egenkapi-
tal.
Stk. 2. Repræsentantskabet kan dog bestemme, at
der skal anvendes beløb til almennyttige eller
velgørende formål. Sådanne beløb kan eventuelt
henlægges til en særlig fond til senere udbetaling.«

Begrebet almennyttig er ikke uddybet i be-
mærkningerne til loven. Der er ikke truffet
principielle retsafgørelser eller udfærdiget
administrative retningslinier.
I administrativ praksis har der særlig fore-
ligget spørgsmål om, hvorvidt en udgift kan
anses for en driftsudgift eller som en ydelse til
almennyttigt formål. Industriministeriet har i
denne forbindelse henvist til følgende afgørel-
ser:

1 ) Tilskud til fremme af ungdomsopsparing
samt dåbsgaver o.l. (reklameudgifter) vil
sædvanligvis kunne betragtes som drifts-
udgifter.

2) Understøttelse til tilsynsrådsmedlem, evt.
dennes enke, må betragtes som udgift i
velgørende øjemed, da hvervet som med-
lem af tilsynsråd ikke kan begrunde pen-
sion eller pensionslignende ydelse.

3) Ydelse af økonomisk støtte til politiske
partier kan ikke anses for udgift til almen-
nyttige eller velgørende formål.
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Industriministeriet har generelt oplyst følgen-
de:

»Som et vejledende kriterium kan anføres, hvorvidt
den pågældende udgift har været afholdt med et
reklamemæssigt eller sparepædagogisk sigte. Er
dette tilfældet, har tilsynet med banker og spare-
kasser sædvanligvis resolveret, at udgifterne kan
afholdes som driftsomkostninger. Som eksempel
kan anføres dåbsgavebreve, der udsendes til ny-
fødte i sparekassens virkeområde, trøjer til sports-
klubber med sparekassens navn.
Med hensyn til rentelettelsesfonde, som visse spa-
rekasser har oprettet, f.eks. i forbindelse med jubi-
læer, til nedsættelse af renten på begynder- eller
etableringslån, bemærkes, at det har været tilsynets
opfattelse, at udgiften skal afholdes af gavemidler,
såfremt rentelettelsen skal ydes individuelt, d.v.s.
komme enkelte låntagere inden for gruppen til
gode, hvorimod midlerne til fonden kan tilveje-
bringes over den løbende drift, hvis rentelettelsen
skal ydes til samtlige låntagere inden for gruppen.
Gaver, der ydes i forbindelse med sparekassejubi-
læer, skal afholdes i overensstemmelse med de
samme regler. Der er således ingen videre adgang
til at afholde sådanne udgifter som driftsomkost-
ninger.
Generelt kan det siges, at hvis der er begrundet
tvivl om ydelsens karakter af gave eller reklame-
udgift, vil tvivlen sædvanligvis komme sparekassen
til gode.«

V. Ophavsretslovgivningen.

1° Ophavsretsloven (lovbekendtgørelse nr. 130 af
15. april 1975)

§ 20:

»Et udgivet værk, som ikke er et sceneværk eller
filmværk, kan fremføres offentligt i følgende til-
fælde:

d. ved lejligheder, hvor den, der udfører værket,
eller - ved udførelse af flere - alle de medvirkende
gør det vederlagsfrit og fremførelsen sker i velgø-
rende, folkeoplysende eller anden almennyttigt øje-
med.«

I forarbejderne uddybes begrebet ikke nær-
mere. Der er ikke udfærdiget administrative
retningslinier. Kulturministeriet har i øvrigt
oplyst følgende:

»Der findes ingen definition af de af bestemmelsen
omfattede former for »almennyttigt øjemed«. Det
må formentlig antages, at disse begreber må for-
tolkes snævert. I bemærkningerne til bestemmelsen

understreges angående begrebet »folkeoplysende«,
at der må foreligge et virkelig ideelt, folkeoplysende
formål som betingelse for, at man kan undlade at
honorere ophavsmanden. Bestemmelsen bør ikke
kunne benyttes som et skalkeskjul for en i forhold
til ophavsmanden gratis fremførelse af værker ved
alle mulige lejligheder, som med en yderliggående
fortolkning af begrebet »folkeoplysende« kunne
tænkes at falde uden for beskyttelsesområdet.«

2° Lov om retten til fotografiske billeder. (Lov-
bekendtgørelse nr. 129 af 15. april 1975)

§ 10, stk. 2:

»Et offentliggjort fotografisk billede kan også på
anden måde vises offentligt, når det sker i forbin-
delse med undervisning. Det kan ligeledes frem-
vises offentligt i forbindelse med foredrag, såfremt
adgangen er fri og foredraget ikke tjener erhvervs-
øjemed, eller såfremt det afholdes udelukkende i
velgørende, folkeoplysende eller anden almennyt-
tigt øjemed.«

I forarbejderne udtales følgende:

»Forevisning ved hjælp af optiske eller tekniske
metoder (film, lysbilleder, fjernsyn etc.) bør der-
imod i princippet være forbeholdt fotografen. Hen-
synet til almenhedens interesser kræver dog, at der
gøres visse undtagelser herfra, hvor det drejer sig
om forevisning i forbindelse med undervisning eller
i sammenhæng med foredrag, der holdes i almen-
nyttigt øjemed. Disse undtagelser er formuleret i så
nær tilknytning som muligt til reglerne i § 20 i
forslaget til lov om ophavsret, der omhandler visse
tilfælde, hvor fremførelse af ophavsretsligt beskyt-
tede værker kan finde sted uden tilladelse.«

B. Begrebets indhold
i stadfæstelsespraksis.

Med hensyn til begrebets indhold i stadfæ-
stelsespraksis bemærker udvalget, at der næp-
pe af materialet kan udledes afgørende for-
tolkningsbidrag med henblik på en nærmere
forståelse af begrebet almennyttig. Som nær-
mere beskrevet i bilag 1 er de eneste grænser
for en fonds formål, at dette ikke må stride
mod lov og ærbarhed. I forbindelse med
stadfæstelsen lægges vægten typisk ikke på,
om formålet er almennyttigt eller ej, men om
det har en sådan tyngde og samfundsinteres-
se, at det offentlige bør påtage sig opgaven
som tilsynsmyndighed.
Til belysning af praksis kan følgende eksemp-
ler nævnes:
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Justitsm inisteriet :
Justitsministeriet har fra sin praksis fremhæ-
vet nogle legatsager, hvor ministeriet har fun-
det fundatsen uegnet til stadfæstelse på grund
af formålsbestemmelsen:
1 ) Nægtet konfirmation på legat, hvis formål i

første række var at støtte et privat firma, og
som skulle ophæves, når firmaet ophørte,
eller ingen af familien var medindehavere.

2) Nægtet konfirmation på legat, der kun var
til fordel for en begrænset kreds af slægtnin-
ge, og hvis kapital efterhånden skulle kun-
ne angribes og i 1970 fordeles mellem
slægtninge.

3) Nægtet konfirmation på legat, der kun
skulle oprettes for at sikre rentenydelsen af
de pågældende midler i en enkelt genera-
tion.

4) Nægtet konfirmation på legat, hvis fundats
hjemlede rentenydelsesret gældende for 3
slægtsled, hvorefter legatet skulle opløses.

5) Efter brevveksling med ministeriet for kul-
turelle anliggender nægtet stadfæstelse af
legat, hvis hovedformål var dækning af
udgifterne ved varetagelse, herunder opbe-
varing og eventuel fremførelse af advokat
S's kompositioner. Ministeriet for kulturel-
le anliggender havde udtalt, at man ikke
fandt, at hovedformålet havde en sådan
offentlig interesse, at det offentlige burde
påtage sig tilsynet med dette meget privat-
prægede legat.

Socialministeriet:
Socialministeriet har oplyst, at fundatser med
sociale formål anses som almennyttige. Der-
imod fremsættes med mellemrum anmodning
om stadfæstelse af legater, hvis egentlige for-
mål er at sikre vedligeholdelse af testators
gravsted, ligesom der kommer ansøgninger
om stadfæstelse af legater, der reelt alene er til
fordel for testators efterladte. Disse legater
betragtes ikke som almennyttige, og stad-
fæstelse nægtes.

Indenrigsministeriet:
Indenrigsministeriet har oplyst, at man i 1953
meddelte, at ministeriet ikke havde fundet
tilstrækkelig offentlig interesse forbundet med
stadfæstelse af en fundats, hvoraf det fremgik,
at legatets formål var så vidt muligt at sikre
bevarelsen og videreførelsen af det af legat-
opretterne stiftede og drevne »Råkost-Kur-
stedet x« som en selvstændig og uafhængig

institution til hjælp og helbredelse for syge og
svagelige efter de af læge y grundlagte prin-
cipper samt til yderligere forskning over de
naturlige fødemidlers indflydelse på sygdom-
mes forebyggelse og helbredelse.

C. Udvalgets vurdering.

Gennemgangen af begrebet »almennyttig« i
lovgivningen viser efter udvalgets opfattelse,
at begrebet ikke har et bestemt fast og enty-
digt indhold. Der er tale om en retlig stan-
dard. Der kan dog af undersøgelsen udledes
visse konklusioner, der kan være af betydning
ved den nærmere vurdering af, om der bør
søges foretaget en legal definition, eller om
begrebet har en sådan rækkevidde, at den
nærmere udformning (fortsat) bør overlades
til retsanvendelsen.
Der findes ikke en positiv definition af begre-
bet i selve lovgivningen, bortset fra ophavsrets-
lovgivningen, hvor »folkeoplysende« anses for
almennyttigt. Derimod defineres begrebet ne-
gativt i arveafgiftsloven, der udtaler, at fami-
lielegater ikke anses som almenvelgørende.
Gennemgangen af lovgivningssproget viser
også, at der lægges vægt på en større kreds af
personer; jfr; ligningslovens § 8A.
Med hensyn til administrative forskrifter findes
fortolkningsbidrag i justitsministeriets cirku-
lære af 14. oktober 1966, der er nævnt oven-
for. I cirkulæret findes såvel en positiv som en
negativ eksemplifikation. Fra cirkulæret kan i
øvrigt udledes to væsentlige fortolkningsbi-
drag (kredsen af nydere og politiske formål),
der er omtalt nedenfor.
Med hensyn til administrativ praksis i øvrigt
fremgår det af undersøgelsen, at de fleste
hørte ministerier er afstået fra at give en
udtømmende definition eller eksemplifikation
på de formål, der kan komme i betragtning.
Normalt lægges vægt på, at formålet skal
tilgodese en større - typisk ubekendt — kreds
af nydere, jfr. justitsministeriets cirkulære af
14. oktober 1966 og skattedepartementets ud-
talelse. Kun i en enkelt relation, nemlig
spørgsmålet om understøttelse til tilsynsråds-
medlemmer eller den efterlevende ægtefælle,
fraviges dette princip.
Et markant træk i materialet er, at ydelse af
støtte til politiske formål eller organisationer
kun i én relation (vedrørende aktieselskabs-
lovens § 1, stk. 5) anses for almenvelgørende.
Inden for skattedepartementets område anses
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støtte til organisationer, der varetager er- højde for samtlige formål, der må antages at
hvervsmæssige interesser, ikke for et almen- gå ind under definitionen, og at en definition
nyttigt formål. ville kunne binde retsanvendelsen i unødigt
På baggrund af undersøgelsen har udvalget omfang. I denne forbindelse skal man pege
ikke fundet grundlag for at stille forslagom en på, at begrebet ikke nødvendigvis bør have
legal definition. Man har herved lagt vægt på, samme retsvirkninger i alle relationer,
at en definition vanskeligt vil kunne tage
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Bilag 4

Notat om
den fremtidige retlige regulering af de

erhvervsdrivende fondes forhold.
1. I forbindelse med fondsudvalgets overvejelser

omkring den retlige regulering af de selvejen-
de institutioners forhold stod det på et tidligt
tidspunkt klart, at udformningen af den
fremtidige retstilstand på området ville frem-
byde særlige problemer i henseende til den
gruppe af selvejende institutioner, hvis akti-
viteter helt eller delvis består af erhvervsvirk-
somhed.
De hertil knyttede problemer har været gjort
til genstand for drøftelser mellem industrimi-
nisteriets og justitsministeriets repræsentan-
ter i fondsudvalget. I det følgende redegøres
for nogle hovedsynspunkter fra disse overvej-
elser, ligesom der med henblik på fondsud-
valgets videre arbejde med den fornødne lov-
givning på området gives en foreløbig skitse-
mæssig oversigt over nogle områder, som bør
gøres til genstand for nærmere retlig regule-
ring dels for fonds i almindelighed, dels spe-
cielt for så vidt angår de erhvervsdrivende
fonds.

2. Der er mellem de to ministeriers repræsen-
tanter enighed om, at den fremtidige regule-
ring af de erhvervsdrivende fonds' forhold
må tilgodese de grundprincipper, som efter
industriministeriets opfattelse må være le-
dende ved udformningen af de kommende
års erhvervsretlige lovgivning på selskabsom-
rådet, nemlig at søge udformet en sammen-
hængende retstilstand til regulering af forhol-
dene for alle selskabsformer m.v. uanset de-
res nærmere retlige grundlag. I tilknytning til
reformer på dette område vil også aktiesel-
skabs-registeret blive søgt udbygget til et or-
gan med en bred tværgående kompetence på
hele selskabsområdet, og der er mellem de to
ministerier enighed om, at der som led i den-
ne bredere erhvervsretlige sammenhæng ikke
kan undværes en regulering også af de er-
hvervsdrivende fonds' forhold.

3. Samtidig er der mellem industriministeriet
og justitsministeriet enighed om, at de er-

hvervsdrivende fonds' forhold i en række
henseender rejser problemer af principielt
samme karakter som andre typer fonds. Det-
te skyldes først og fremmest det særegne stif-
telsesgrundlag, som kendetegner fonds, og
som bl.a. giver sig udtryk i, at der ikke findes
nogen ejerkreds og typisk heller ikke nogen
anden kreds af private påtaleberettigede med
mulighed for at gribe ind i tilfælde, hvor der
fra fondsledelsens side foretages eller agtes
foretaget dispositioner, som vil kunne inde-
bære krænkelser af fundatsen, således som
denne må fortolkes ud fra grundlæggende
legatretlige synspunkter under særlig hensyn-
tagen til stifterens vilje. Varetagelsen af disse
hensyn forudsætter efter de to ministeriers
opfattelse eksistensen af offentlig tilsynskom-
petence med visse godkendelses- og indgrebs-
beføjelser over for alle fonds, herunder også
de erhvervsdrivende, således som det allerede
i dag kendes i henseende til de offentligt stad-
fæstede (kongeligt konfirmerede) fonds.

4. Industriministeriet og justitsministeriet har
overvejet hensigtsmæssigheden af eventuelt
at søge den erhvervsregulerende og den fun-
datsretlige kompetence over for de erhvervs-
drivende fonds samlet hos et offentligt organ,
men har netop på grund af de to opgavers
principielt forskellige karakter fundet det
mest formålstjenligt at arbejde med en opde-
ling af kompetencen. Ved en hensigtsmæssig
tilrettelæggelse af de administrative procedu-
rer kan den delte kompetence ikke antages at
ville give vanskeligheder for brugerkredsen,
ligesom der agtes etableret et snævert samar-
bejde mellem de implicerede myndigheder
med henblik på de - formentlig relativt få -
tilfælde, hvor der opstår konkrete problemer
med såvel erhvervsregulerende som fundats-
retlige aspekter.

5. Med henblik på fondsudvalgets videre arbej-
de har de to ministerier skitsemæssigt over-
vejet følgende opdeling af emnekredsene for
en kommende lovgivning:
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Områder, som er egnet til en generel regulering
ud fra almindelige fundatsretslige synspunkter.

Emner, som ud fra særlige selskabsretlige prin-
cipper bør reguleres specielt for de erhvervsdriv-
ende fonds.

A. Stiftelse.
Anmeldelse til fondsmyndigheden.
Fundatsens indhold, herunder formål.

Definition og afgrænsning over for ikke-
erhvervsdrivende fonds og sparekasser m. v.
Koncernbegreber m. v.
Registrering.
Navneregler.

B. Kapital, herunder mindstekrav til størrelsen. Specificerede særregler til grundkapitalens stør-
relse om vurdering af kapitalgrundlaget.
Kapitalforhøjelser og -nedsættelser.

C. Ledelse.
Bestyrelsens udpegelse.
Vederlæggelse.
Regler om afsættelse.

Tegningsregler.
Formelle regler omkring bestyrelsens virke.
Visse vederlæggelsesregler (tantieme).
Medarbejderrepræsentation.

D. Regnskab og revision.
Krav til revisor.
Fondsmyndighedens decisionsbeføjelse.

Års- og koncernregnskaber.
Regler om revisor og revision.

E. Uddeling af fondens midler.
Indgrebsmulighed ved fundatskrænkelser.

Bestemmelse om mindstehenlæggelse ud fra for-
retningsmæssige hensyn.

F. Tilsyn.
Ret til at kræve oplysninger.
Godkendelse af sådanne dispositioner, der
kan indebære fare for fundatskrænkelser.

Iværksættelse af granskning og andre særlige
undersøgelser.

G. Permutation og opløsning.

H. Fusion og omdannelse Særregler udover hvad der følger af almindelige
permutationsprincipper.

I. Erstatnings- og straffebestemmelser. Behov for mere specificerede erstatningsregler,
f. eks. i forhold til kreditorer og andre tredie-
mænd.
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Bilag 5

Notat om begrebet "erhvervsdrivende ''

Efter fondsudvalgets kommissorium skal udval-
get overveje, hvornår en selvejende institution
kan karakteriseres som erhvervsdrivende.
I lighed med udvalgets tilsvarende undersøgelse
af begrebet "almennyttig' ' har udvalget foretaget
en gennemgang af begrebet erhvervsdrivende i
lovgivningen, samt herefter anmodet ressortmi-
nisterierne om en udtalelse om den nærmere for-
ståelse af begrebet i den pågældende lov, forarbej-
derne til denne, administrativ og retlig praksis
m.v.
Først redegøres for udvalgets konstateringer af
undersøgelsen dels for så vidt angår fælles ret-
ningslinier for begrebets anvendelse i praksis, dels
for så vidt angår mulighederne for en generel ka-
rakteristik af begrebet.
Dernæst nævnes de pågældende love, som indgik
i undersøgelsen med et sammendrag af ressortmi-
nisteriernes udtalelser.
Med hensyn til hvornår en selvejende institution
efter lovudkastet anses for erhvervsdrivende hen-
vises til bemærkningerne til § 1, stk. 2, i udkastet
til lov om erhvervsdrivende fonde.

Udvalgets konstateringer.
1. Af ressortministeriernes besvarelser om begre-
bet erhvervsdrivende fremgår, at udtrykket er-
hvervsdrivende ikke anvendes entydigt i lovene.
Den forskellige afgrænsning synes dog ikke at
grunde sig på principielle forskelle i retsopfattel-
sen, men må ses som udtryk for lovenes forskellige
formål og tilblivelsestidspunkt.
Som generelt træk ved afgrænsningen kan det
konstateres, at retsopfattelsen har udviklet sig fra
et snævrere erhvervsbegreb henirnod et mere
rummeligt og fleksibelt begreb.
Medens aktieselskabsloven af 1930 lod afgræns-
ningen være afhængig af, om virksomheden til-
sigtede at indvinde økonomisk udbytte til forde-
ling mellem deltagerne, lader bemærkningerne til
selskabslovene af 1973 afgrænsningen være af-

hængig af, om virksomheden efter den almindeli-
ge opfattelse er anlagt på at indtjene et overskud.

I de tilfælde, hvor lovgivningen omtaler er-
hvervsdrivende som udøvere af handel, hånd-
værk og industri, har der i de senere år været ten-
dens til med henvisning til det almindelige er-
hvervsbegreb tillige at medtage udøvere af de li-
berale erhverv.
Opmærksomheden henledes på praksis vedrø-
rende bank- og sparekasselovens § 19, stk. 5, (s.
183), hvorefter erhvervsvirksomhed anses at fore-
ligge, dersom virksomheden leverer ydelser, der
normalt leveres mod betaling, og i hvert fald del-
vis drives efter forretningsmæssige principper,
uden at over- eller underskud er afgørende.
Med Østre Landsrets dom af 11. januar 1978
(UfR 1979 s. 451) vedrørende bogføringspligtens
omfang (s. 187), er denne praksis for så vidt blevet
bekræftet, idet dommen statuerede, at en virk-
somhed, selv om den ikke selv tilsigtede en økono-
misk fordel, men dog indgik som led i en rationel,
økonomisk fordelagtig tilrettelæggelse for de til
virksomheden knyttede personer eller virksomhe-
der, også skulle betragtes som erhvervsdrivende.
Med hensyn til de forskellige loves afgrænsning
af begrebet erhvervsdrivende synes det herefter at
være et fællestræk, at arten af den udøvede virk-
somhed er afgørende. Tilsigtes dermed normalt
at indvinde økonomisk udbytte, vil man betragte
virksomheden som erhvervsdrivende, uanset om
virksomheden faktisk/konkret ikke betaler sig.
Kriteriet økonomisk gevinst er ikke ubetinget. I
praksis betragtes som nævnt ovenfor en virksom-
hed ligeledes som erhvervsdrivende, såfremt den
leverer varer m.v. for hvilke virksomheden nor-
malt forlanger betaling, der dækker omkostnin-
gerne. At der i den konkrete situation faktisk ikke
erlægges noget vederlag er for så vidt ikke afgø-
rende, jfr. eksempelvis besvarelserne vedrørende
monopolloven og prisstoplovene.
Bortset fra selskabslovene, der foreskriver, at det
vedtægtsmæssige formål for aktie- og anpartssel-
skaber skal angive en erhvervsdrift, er formålsan-
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giveisen i relation til lovgivningen af underordnet
betydning ved afgørelsen af, om en virksomhed
må betragtes som erhvervsdrivende. Endvidere
skal nævnes, at holdingaktieselskaber og aktiesel-
skaber, hvis eneste formål er kapitalanlæg i obli-
gationer, i aktieselskabsloven betragtes som er-
hvervsdrivende .
At formålet er almenvelgørende er således ikke
nogen hindring for, at virksomhedens reelle ka-
rakter bevirker, at den betragtes som erhvervsdri-
vende. Dette er fremhævet i industriministeriets
og Revisorkommissionens afgørelse vedrørende §
10, stk. 2, i lov om statsautoriserede revisorer, jfr.
s. 186, pkt. 1 : Selv om et legat havde til formål at
støtte lægevidenskabelig forskning, sociale og re-
ligiøse formål, blev det betragtet som erhvervsdri-
vende under hensyn til, at bestyrelsen ifølge fun-
datsen var pålagt en aktiv kapitalforvaltende rolle
på den måde, at bestyrelsen kunne tage forret-
ningsmæssige risici i betragtning ved anbringelse
af legatets midler. Det blev endvidere tillagt vægt,
at dersom legatet skulle blive aktionær i et bestemt
aktieselskab, indeholdt fundatsen pålæg til besty-
relsen om i så fald at foretage vurderinger vedrø-
rende selskabets muligheder for fortsat beståen.

Af dette fremgår også, at selve erhvervsvirksom-
heden ikke behøver at være udøvet af fonden selv.
I denne forbindelse kan der peges på afgørelsen
s. 183, pkt. 1, vedrørende udbytte- og vederlagsbe-
grænsningslovene. Herefter blev et legat, hvis væ-
sentligste aktiver bestod af aktiemajoriteten i fire
aktieselskaber, betragtet som erhvervsdrivende.
2. Udvalget finder det ikke muligt på baggrund
af undersøgelsen at formulere et kort og entydigt,
generelt anvendeligt erhvervsbegreb. Undersø-
gelsen viser, at begrebet hviler på visse fælles
grundprincipper om virksomhed af økonomisk
art, og at det i øvrigt synes at være rummeligt og
fleksibelt. Den nærmere afgrænsning af begrebet
må derfor fastlægges under hensyntagen til den
enkelte lovs formål.
Om fastlæggelsen af begrebet i udkastet til lov om
erhvervsdrivende fonde, henviser udvalget til lov-
udkastets § 1, stk. 2, og bemærkningerne dertil.

Udvalgets undersøgelse.

Lov nr. 370 af 13. juni 1973 om
aktieselskaber, som ændret ved
senere love.
§1. Denne lov finder anvendelse på alle er-

hvervsdrivende aktieselskaber med de be-
grænsninger, der følger af de for visse aktiesel-
skaber ved eller i henhold til lov givne særlige
regler.

I bemærkningerne til den pågældende bestem-
melse udtales følgende:
"I § 1, stk. 1, har man udeladt 1930-lovens sær-
lige definition af begrebet erhvervsdrivende,
jfr. aktieselskabsloven af 1930, § 1, stk. 1, 2.
•pkt.: "Et selskab anses som erhvervsdrivende,
når det har til formål under hvilken som helst
form at indvinde økonomisk udbytte til forde-
ling mellem deltagerne' '. Om et selskab må be-
tragtes som erhvervsdrivende vil herefter være
afhængig af, om selskabet er erhvervsdrivende
efter den almindelige opfattelse af dette begreb,
d.v.s. om virksomheden er anlagt på at indtje-
ne et overskud ".
I forhold til 1930-lovens definition af er-
hvervsdrift anlægger den gældende aktiesel-
skabslov således en videre betydning af udtryk-
ket, idet det ikke længere foreskrives, at virk-
somheden skal tilsigte et udbytte, der skal for-
deles mellem deltagerne.
Der er ikke udstedt administrative forskrifter
eller retningslinier, der nærmere belyser forstå-
elsen af begrebet, ligesom den administrative
praksis ikke ses at have givet anledning til nær-
mere overvejelser af begrebet.

Lov nr. 371 af 13. juni 1973 om
anpartsselskaber, som ændret ved
senere love.
§1. Denne lov finder anvendelse på alle er-
hvervsdrivende anpartsselskaber.

Industriministeriet har om anpartsselskabslovens
erhvervsbegreb henvist til sine bemærkninger
ovenfor vedrørende aktieselskabsloven.

Lovnr. 531 af 28. december 1979
om begrænsning af udbytter, tan-
tieme og vederlag m.v.
§ 2. § 1 gælder tilsvarende for andre erhvervsdri-
vende selskaber og foreninger med begrænset an-
svar, i hvilke der findes en garantikapital eller lig-
nende ansvarlig kapital.
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§ 5. Bestemmelserne i § 4 finder tilsvarende an-
vendelse i andre erhvervsdrivende selskaber og
foreninger med begrænset ansvar, i realkreditin-
stitutter og sparekasser, i andelsselskaber og
brugsforeninger samt i erhvervsdrivende stiftel-
ser, fonde og lignende selvejende institutioner.

Tilsvarende bestemmelser er givet i lov nr. 545 af
18. oktober 1982 om begrænsning af udbytter,
tantieme og vederlag m.v.

Industriministeriet har oplyst, at begrebet er-
hvervsdrivende ikke er nærmere afgrænset i be-
mærkningerne til loven eller til tidligere udbytte-
og vederlagsbegrænsningslove.
Der er ikke udstedt administrative forskrifter eller
retningslinier vedrørende indholdet af begrebet.
Med hensyn til administrative afgørelser har in-
dustriministeriet nævnt følgende afgørelser:

1) Et legat, hvis væsentligste aktiver bestod af
aktier i fire aktieselskaber, således at lega-
tet repræsenterede flertallet af stemmerne,
hvortil kom ikke ubetydelige pengeudlån fra
legatet til aktieselskaberne, anset som er-
hvervsdrivende og følgelig omfattet af veder-
lagsbegrænsningen i lovens § 5.

2) En selvejende institution, hvis formål bl.a.
var ved egen foranstaltning at forestå driften
af et renovationsværk, og hvis indtægter så-
vidt muligt skulle svare til dens udgifter til af-
skrivning, forrentning, drift etc., anset som
erhvervsdrivende og følgelig omfattet af ve-
derlagsbegrænsningen i § 3, stk. 3, i lov nr.
50 af 11. marts 1975 om begrænsning af ud-
bytter og vederlag m.v.

3) Almindeligt Dansk Vare- og Industrilotteri,
der var en selvejende institution med det for-
mål at indtjene et overskud, der fordeltes
som anført i § 10 i den af justitsministeriet
meddelte bevilling, anset som erhvervsdri-
vende og derfor omfattet af bestemmelserne
i § 4 i udbyttebegrænsningsloven af 1963.

Lov nr. 199 af 2. april 1974 om
banker og sparekasser, som æn-
dret ved senere love.
§ 19. -----
Stk. 5. Direktører, vicedirektører, underdirektø-
rer og filialbestyrere må ikke eje eller drive selv-
stændig erhvervsvirksomhed eller uden tilladelse

fra handelsministeren som bestyrelsesmedlem,
funktionær eller på anden måde deltage i ledelsen
eller driften af anden erhvervsvirksomhed end
banken eller sparekassen. De kan dog eje, drive
og deltage i administrationen af fast ejendom.
Handelsministeren kan i ganske særlige tilfælde
tillade undtagelser fra forbudet i 1. pkt., 1. led.

§51. Ansatte i tilsynet må ikke være medlem af
nogen banks bestyrelse eller repræsentantskab el-
ler af nogen sparekasses bestyrelse eller repræsen-
tantskab og må ikke udføre eller deltage i spekula-
tionsforretninger.
Stk. 2. De må ikke uden tilladelse fra handelsmi-
nisteren eje eller drive selvstændig erhvervsvirk-
somhed eller deltage i ledelsen eller driften af en
erhvervsvirksomhed. De kan dog eje, drive og
deltage i administrationen af fast ejendom.

Industriministeriet har oplyst, at det i ovennævn-
te paragraffer forekommende ord "erhvervsvirk-
somhed" ikke er defineret eller på anden måde
søgt afgrænset i bemærkningerne til gældende
BSL.
§ 19, stk. 5, afløser § 9, stk. 4 og 5, i BSL 1930
og § 8, stk. 2, i Spkl. 1937, mens § 51 med visse
ændringer svarer til § 19 i BSL 1930 og § 22 i Spkl.
1937.
Bemærkningerne til BSL 1930 er ret kortfattede,
idet der generelt henvises til et i Rigsdagssamlin-
gen 1925-26 vedtaget forslag, hvis bemærkninger
atter henviser til nogle forudgående lovforslag.
Det ældste af disse (fremsat 19. december 1923)
udtaler i bemærkningerne om begrebet erhvervs-
virksomhed, at "der ikke alene er tænkt på sådan
virksomhed, der falder ind under eller ganske kan
sidestilles med de af næringsloven omfattede virk-
somheder, men tillige på anden forretningsmæs-
sig virksomhed som f.eks. sagførervirksomhed".

BSL af 4. oktober 1919 anvender ordet "forret-
ningsvirksomhed" i stedet for "erhvervsvirk-
somhed". Hverken bemærkningerne til 1919-
loven eller bemærkningerne til de op til denne lovs
vedtagelse tidligere fremsatte forslag ses at have
beskæftiget sig med dette ords nærmere betyd-
ning.
For så vidt angår Spkl. 1937 anvender loven orde-
ne "erhverv" og "erhvervsdrivende", men be-
mærkningerne kaster intet lys over disse begre-
bers afgrænsning. Spkl. af 4. oktober 1919 opere-
rer ikke med begrebet "erhvervsdrivende" eller
lignende.
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Endelig bemærkes, at der i de betænkninger, som
er afgivet i forbindelse med ovennævnte bank- og
spare kasselove, ikke er fundet noget, der belyser
begrebet "erhvervsdrivende" eller synonymer
herfor.
Industriministeriet har endvidere oplyst, at der
ikke er udstedt administrative forskrifter eller ret-
ningslinier i relation til BSL, der belyser begrebet
' ' erhvervsdrivende ' '.
Om administrativ praksis har industriministeriet
fremhævet, at der ved afgørelsen af, om et foreta-
gende er erhvervsdrivende i henseende til BSL §
19, stk. 5, har været anlagt en streng praksis, der
må ses på baggrund af formålet med bestemmel-
sen og hensynet til konsekvenserne i andre lignen-
de sager, der ville kunne opstå. Det er ikke afgø-
rende om der udbetales udbytte til aktionærer el-
ler andre deltagere.

Erhvervsvirksomhed anset at foreligge:
1) Branddirektør i Købstædernes Almindelige

Brandforsikring.
2) Hovedagent for Statsanstalten for Livsfor-

sikring.
3) Medlem af repræsentantskabet for en hypo-

tekforening.
4) Medlem af bestyrelsen for en klub, der drev

en cykelbane.
5) Medlem af repræsentantskabet for dagbla-

det "Information" (selvejende institution).
6) Vurderingsmand i en kreditforening.
7) Medlem af repræsentantskabet for det gensi-

dige forsikringsselskab Kjøbenhavns Brand-
forsikring.

8) Ansvarlig deltager i et partrederi.
9) Medlem af bestyrelsen for et privatbanesel-

skab (selv om den pågældende bankdirektør
var udpeget af ministeriet for offentlige ar-
bejder).

10) Medlem af bestyrelsen for en investerings-
forening.

11) Medlem af bestyrelsen for en fond, der efter
fundatsen var afskåret fra at udøve erhvervs-
virksomhed, men som ejede hele aktiekapi-
talen i ét selskab og ca. 45 pct. af aktiekapita-
len i et andet selskab.

12) Erhvervelse med påfølgende udlejning af
lystyacht i et sådant omfang, at der bl.a.
kunne foretages skattemæssige afskrivnin-
ger.

13) Medlem af bestyrelsen for bladet "Grøn-
landsposten".

14) Formand for bestyrelsen i et anpartsselskab,
der udlejede en golfbane.

15) Medlem af bestyrelsen for fondet "Spare-
kassekollegiet v/Sparekassen Sydjylland,
Ribe Lokalsparekasse".

16) Medlem af bestyrelsen for et socialt boligsel-
skab, hvis formål var at opføre beskyttede
pensionistboliger.

17) Formand for bestyrelsen for en professionel
fodboldklub.

18) Lolland, Falster og Møns Erhvervsfond,
uanset at fondens formål var at yde støtte til
egnens erhvervsliv uden henblik på opnåelse
af fortjeneste.

Erhvervsvirksomhed ikke anset at foreligge:
1) Likvidator i et aktieselskab, (Afvikling - en-

keltstående hverv).
2) Revisor for et partrederi.
3) Medlem af bestyrelsen for en teknisk skole (i

det væsentlige statsfinansieret).
4) Medlem af bestyrelsen for en handelsskole (i

det væsentlige statsfinansieret).

For så vidt angår BSL § 51 har industriministeriet
oplyst, at der hverken foreligger retsafgørelser el-
ler principielle administrative afgørelser, der be-
lyser spørgsmålet.

Lov nr. 630 af 23. december 1980
om forsikringsvirksomhed.
§ 220. Ingen må i erhvervsmæssigt øjemed her i
landet medvirke til, at direkte forsikringer for her
i landet bosiddende personer, danske skibe eller
her i landet beroende ejendele tegnes hos andre
end danske eller her registrerede udenlandske sel-
skaber, medmindre andet følger af regler fastsat
af industriministeren i medfør af § 1, stk. 3.

§ 258.
Stk. 5. Agenter eller andre, der erhvervsmæssigt
virker for tegning af forsikringer, og som herved
anvender urigtige eller vildledende angivelser,
straffes med bøde eller hæfte.

§ 259. Bestemmelserne i § 258, stk. 1-3 og stk. 5,
finder tillige anvendelse på personer, der er-
hvervsmæssigt medvirker ved optagelse af forsik-
ringer til de i § 220, stk. 2, nævnte udenlandske
mæglerfirmaer, som ifølge særlig tilladelse opta-
ger forsikringer til udenlandske forsikringsvirk-
somheder.

I den ny forsikringslov, der trådte i kraft den 1.
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oktober 1981, anvendes begrebet "erhvervsmæs-
sigt" i ovennævnte paragraffer.
Begrebet "forretningsmæssig' ' i den tidligere for-
sikringslovs § 2, stk. 1, (lovbekendtgørelse nr. 544
af 27. oktober 1975) om, at loven ikke finder an-
vendelse på livsforsikringsvirksomhed, som ikke
er forretningsmæssig, er udgået. Udtrykket ind-
sattes oprindeligt i § 1 i livsforsikringsloven af
1904 med det formål at holde private aftægtskon-
trakter uden for lovens område. Senere anvendtes
udtrykket hovedsagelig med henblik på at af-
grænse forsikringsvirksomhed overfor pensions-
kassevirksomhed, men har i praksis mistet sin be-
tydning.
Der er ikke udstedt administrative forskrifter eller
retningslinier, der belyser forståelsen af begrebet
erhvervsdrivende eller synonymer herfor, lige-
som der heller ikke foreligger principielle admini-
strative afgørelser og så vidt vides retsafgørelse.
Størst praktisk betydning har fortolkningen af
undtagelsen i forhold til pensionskasserne og til
begrebet tilsagn om pensionsydelser i det hele.
Det er herved af betydning, om virksomheden
drives med akkvisition. Men selv om dette ikke
er tilfældet, vil virksomheden kunne betegnes
som "forretningsmæssig", såfremt den drives på
en sådan måde, at det sædvanlige apparatur for
en livsforsikringsvirksomhed er nødvendig for at
drive virksomheden på betryggende måde. Det
vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis virksomheden
giver forskelligartede tilbud på forsikringsaftaler,
således at kunden har et frit valg mellem en række
muligheder.
I relation til pensionskasseloven har begrebet "for-
retningsmæssig" betydning ved afgørelsen af, om
der skal anvendes et tilsyn efter forsikringsloven
eller et tilsyn efter pensionskasseloven. Begge til-
syn hører under samme myndighed, nemlig for-
sikringstilsynet, men pensionskasselovens regler
forudsætter en enkel og standardiseret opbygning
af den pågældende pensionsordning, og tilsyns-
reglerne er derfor også enklere, end forsikrings-
lovens er det.
Uden for pensionskasselovens område har for-
tolkningen af ordet "forretningsmæssig" større
betydning, idet afgørelsen her vil kunne medføre,
at den pågældende virksomhed enten kommer
under forsikringsloven eller falder helt udenfor til-
syn.
Det drejer sig særlig om pensionskasser eller lig-
nende foreninger, som ikke har tilknytning til an-
sættelsesforhold i private virksomheder, herunder
koncessionerede selskaber, jfr. pensionskasselo-
vens § 1.

Lovbekendtgørelse nr. 163 af 26.
maj 1959 om tilsyn med pensions-
kasser, som ændret ved senere
love.
§ 5. En pensionskasses navn må ikke indeholde
noget ord, der kan antyde, at pensionskassen
driver forretningsmæssig forsikringsvirksomhed
eller nogen anden erhvervsmæssig virksomhed.

Industriministeriet har oplyst, at hverken be-
tænkningen eller bemærkningerne indeholder
noget, der kan belyse begrebet "erhvervsdriven-
de".
Der kan i øvrigt henvises til redegørelsen ovenfor
vedrørende lov om forsikringsvirksomhed.

Lov nr. 68 af 15. marts 1967 om
statsautoriserede revisorer, som
ændret ved lov nr. 299 af 8. juni
1977.
§ 1. Statsautoriserede revisorer beskikkes af han-
delsministeren.

Stk. 3. Beskikkelse kan nægtes under de i borger-
lig straffelovs § 78, stk. 2, nævnte omstændighe-
der. Endvidere kan beskikkelse nægtes, såfremt
den pågældende i stilling eller erhverv har udvist
en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at
han ikke vil drive revisorvirksomhed på forsvarlig
måde.

§ 10.
Stk. 2. Stillingen som statsautoriseret revisor er
uforenelig med advokatvirksomhed eller anden
virksomhed, som er betinget af offentlig autorisa-
tion, bevilling eller næringsbrev, eller med stilling
som bestyrelsesmedlem, direktør, administrator,
likvidator eller funktionær i en erhvervsvirksom-
hed eller institution, som driver anden erhvervs-
virksomhed end revision. Handelsministeren kan
undtage herfra, såfremt den omhandlede virk-
somhed eller stilling skønnes at være uden indfly-
delse på den pågældendes stilling som uafhængig

Lov nr. 220 af 27. maj 1970 om
registrerede revisorer.
§ 1. Handelsministeren fører et revisorregister.
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Stk. 3. Optagelse i registret kan nægtes under de
i borgerlig straffelovs § 78, stk. 2, nævnte om-
stændigheder. Endvidere kan optagelse i registret
nægtes, såfremt den pågældende i stilling eller er-
hverv har udvist en sådan adfærd, at der er grund
til at antage, at han ikke vil drive virksomhed som
registreret revisor på forsvarlig måde.

§ 3. En registreret revisor slettes i registret,

4) hvis han driver et erhverv eller indtager en stil-
ling, der efter de regler, som handelsministeren
fastsætter efter § 8, ikke kan forenes med virksom-
heden som registreret revisor.

§ 8. Handelsministeren kan fastsætte nærmere
regler for registrerede revisorers virksomhed og
forretningsbetingelser og herunder bestemme, at
visse erhverv og stillinger ikke kan forenes med
sådan virksomhed.

Forarbejderne til loven om statsautoriserede revi-
sorer samt loven om registrerede revisorer inde-
holder ikke nogen definition af begrebet "er-
hvervsvirksomhed' '.
Spørgsmålet om afgrænsningen har særligt haft
betydning i relation til bestemmelserne i § 10 i lov
om statsautoriserede revisorer og § 8 i lov om regi-
strerede revisorer om andre hvervs uforenelighed
med stillingen som henholdsvis statsautoriseret
og registreret revisor.
De i bestemmelsen indeholdte bemyndigelser er
udnyttet ved § 2 i industriministeriets bekendtgø-
relse nr. 293 af 28. juni 1967 og § 4 i industrimini-
steriets bekendtgørelse nr. 463 af 13. september
1976.
For så vidt angår administrativ praksis har indu-
striministeriet oplyst følgende:

1) Et legat, hvis formål var at støtte lægeviden-
skabelig forskning samt andre formål af reli-
giøs, kulturel eller social karakter anset som
erhvervsdrivende under hensyn til, at besty-
relsen ifølge fundatsens bestemmelser var
pålagt en aktiv kapitalforvaltende rolle på
den måde, at bestyrelsen ved anbringelse af
legatets midler kunne tage forretningsmæs-
sige risici i betragtning. Det blev endvidere
tillagt vægt, at dersom legatet skulle blive ak-
tionær i et nærmere bestemt aktieselskab,
indeholdt fundatsen pålæg til bestyrelsen om i
så fald at foretage vurderinger vedrørende ak-
tieselskabets muligheder for fortsat beståen.

2) Dansk Investeringsfond af 1. juli 1976 anset
som erhvervsdrivende og derfor omfattet af
forbudet i § 10, stk. 2, i lov om statsautorise-
rede revisorer. Fondets formål er ifølge ved-
tægternes § 3, bl.a. at investere i aktier eller
anparter i selskaber, der har til formål at være
komplementarer for kommanditselskaber.

3) En ejerlejlighedsforening er derimod ikke
anset for erhvervsdrivende i relation til § 10,
stk. 2.

Bogføringslov, lov nr. 178 af 5. ju-
ni 1959, som ændret ved senere
love.
§ 1. Pligt til at føre forretningsbøger påhviler:
A)l) Aktieselskaber, kommanditaktieselskaber og

andre erhvervsdrivende selskaber med be-
grænset ansvar,

2) gensidige forsikringsselskaber,
3) kreditforeninger, kreditkasser og hypotek-

foreninger,
4) sparekasser samt de af lov nr. 156 af 2. maj

1934 omfattede spare- og udlånsvirksomhe-
der,

5) brugsforeninger og andre andelsforeninger,
herunder andelsproduktionsforeninger, an-
delsboligforeninger, andelskasser og lignen-
de samt fællesforeninger af andelsforenin-
ger, og

6) foreninger, stiftelser, korporationer og selv-
ejende institutioner, der udøver erhvervs-
virksomhed, herunder erhvervsmæssig sko-
levirksomhed.

B) Personer, ansvarlige interessentskaber og
kommanditselskaber, der driver erhvervs-
virksomhed, hvis udøvelse er betinget af næ-
ringsbrev i henhold til næringsloven eller be-
villing i henhold til beværterloven.

C) Personer, ansvarlige interessentskaber og
kommanditselskaber, der erhvervsmæssigt
driver en eller flere af følgende virksomhe-
der:

1. revision, regnskabs- og anden økonomisk
konsultation, bogføring,

2. dispachørvirksomhed,
3. mæglervirksomhed,
4. vejning, måling,
5. marketenderi- eller pensionatsvirksomhed,

såfremt der regelmæssigt beskæftiges flere
end tre fremmede medhjælpere,

6. læge-, tandlæge-, dyrlæge- eller tandtekni-
kervirksomhed, kiropraktik,
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7. drift af hospital, klinik, sanatorium eller lig-
nende,

8. drift af hvilehjem og lignende, såfremt der
regelmæssigt beskæftiges flere end tre frem-
mede medhjælpere,

9. apotekernæring,
10. skønhedspleje, fodpleje eller lignende, så-

fremt der regelmæssigt beskæftiges flere end
to fremmede medhjælpere,

11. landinspektørvirksomhed,
12. udlejningsvirksomhed; for så vidt angår ud-

lejning af fast ejendom eller dele heraf dog
kun, såfremt udlejningen omfatter flere end
25 lejemål,

13. bolig- og værelseanvisning,
14. drift af private skoler, handelsskoler, tekni-

ske skoler (herunder fagskoler), højskoler,
landbrugsskoler, husholdningsskoler, mu-
sikkonservatorier,

15. rådgivende ingeniør- eller arkitektvirksom-
hed,

16. advokatvirksomhed,
17. pantelånervirksomhed eller handel med

brugte genstande,
18. teater, varieté, cirkus, biograf eller dermed

beslægtet virksomhed,
19. rednings- eller vagtvirksomhed,
20. bjærgning, bugsering,
21. entreprenørvirksomhed,
22. rengøringsvirksomhed, herunder vindues-

polering, såfremt der regelmæssigt beskæfti-
ges flere end to fremmede medhjælpere,

23. befordring med skib, dog ikke såfremt be-
fordringen sker med ikke-registreringsplig-
tigt fartøj, der ejes af dettes fører,

24. anden befordring af personer eller gods,
25. befordring af meddelelser,
26. forlagsvirksomhed, herunder udgivelse af

tidsskrifter og blade,
27. annonce- og reklamebureauvirksomhed,
28. rejse- og turistbureauvirksomhed,
29. fiskeri med anvendelse af registreringsplig-

tigt fartøj,
30. fiskeopkøbsvirksomhed, hvis salget sker en

gros,
31. udnyttelse af sten-, granit- og kalkbrud eller

grusgrav, medmindre virksomheden drives
alene som bierhverv i forbindelse med
landbrugsvirksomhed, gartneri eller skov-
brug, der ikke er undergivet bogføringspligt,
jfr. nr. 35-37,

32. dambrug, såfremt der regelmæssigt beskæf-
tiges flere end tre fremmede medhjælpere,

33. hønseri, såfremt der regelmæssigt beskæfti-

ges flere end tre fremmede medhjælpere,
34. pelsdyravl, såfremt der regelmæssigt be-

skæftiges flere end tre fremmede medhjælpe-
re,

35. landbrugsejendomme med et areal på
mindst 15 ha, hvis ejendomsværdi er ansat
til 175.000 kr. eller derover,

36. gartneriejendomme, frugtplantager og plan-
teskoler, hvis ejendomsværdi er ansat til
125.000 kr. eller derover,

37. alle selvstændigt vurderede skovejendomme
samt skove, der er vurderet sammen med en
af de under nr. 35 eller 36 nævnte ejendom-
me, når den samlede ejendom ville være un-
derkastet bogføringspligt efter reglerne i nr.
35 eller 36. Bogføringspligten omfatter den
samlede ejendom.

Stk. 5. Såfremt en bogføringspligtig i øvrigt tillige
driver erhvervsvirksomhed, der ikke omfattes af
bestemmelserne i stk. 1, er den pågældende også
bogføringspligtig med hensyn til denne virksom-
hed.

Lovens § 1 opregner en række erhvervsmæssigt
drevne virksomheder, som er omfattet af loven.
Bogføringspligten er for så vidt angår aktieselska-
ber og andre erhvervsdrivende selskaber med be-
grænset ansvar uafhængig af arten af den udøve-
de virksomhed. I bemærkningerne til lovforslaget
siges det:
"Det forudsættes alene, at selskabet er erhvervs-
drivende, det vil sige, at det har til formål under
hvilken som helst form at indvinde økonomisk
udbytte til fordeling mellem deltagerne."
Der er ikke udstedt administrative forskrifter om
forståelsen af begrebet erhvervsdrivende.
I øvrigt kan nævnes følgende administrative afgø-
relse: En forening, hvis hovedindtægt var kontin-
gent fra medlemmerne, men som tillige solgte for-
skellige effekter såsom krus, askebægre m.v. an-
set for at udøve erhvervsvirksomhed.
Endelig" skal henvises til følgende retsafgørelse:
UfR. 1979, s. 451: "I en provinsby drev den loka-
le taxasammenslutning i overensstemmelse med
hyrevognsbekendtgørelsens § 12 et fælles bestil-
lingskontor, der tillige administrerede kontokør-
sel for medlemmerne og kunder. Der tilsigtedes
ikke økonomisk fordel for sammemslutningen
som sådan. Sammenslutningen fandtes at udøve
erhvervsvirksomhed i bogføringslovens forstand,
jfr. lovens § 1, stk. 1 A, nr. 6."
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Næringslov, lov nr. 601 af 10. de-
cember 1975, som ændret ved lov
nr. 139 af 29. marts 1978.
§ 1. Denne lov gælder for selvstændig nærings-
virksomhed som:
1) Handlende, håndværker og industridriven-

de.
2) Speditør.
3) Vognmand.
4) Auktionsholder.
5) Vekselerer.
6) Ejendomshandler.
Stk. 2. Loven gælder for andelsforeninger i det
omfang, deres virksomhed udadtil fremtræder
som næringsvirksomhed.
Stk. 3. Offentlige institutioners næringsvirksom-
hed berøres ikke af loven.

§ 1 i næringslov nr. 601 af 10. december 1975 be-
grænser lovens område til selvstændig nærings-
virksomhed, hvilket er en uændret videreførelse
af bestemmelsen herom i § 1 i den tidligere næ-
ringslov nr. 212 af 8. juni 1966.
I betænkning I afgivet af handelsministeriets næ-
ringslovkommission 1964 s. 12 hedder det:
' ' For at en virksomhed vil kunne omfattes af lo-
ven, må den kunne henføres under selvstændig
næringsvirksomhed, som handlende, håndvær-
ker, industridrivende, speditør, vognmand, auk-
tionsholder, vekselerer eller ejendomshandler.

Når det foreslås som hidtil i loven at fastsætte, at
den pågældende næringsvirksomhed skal være
selvstændig, er det for herved at tydeliggøre, at
virksomhed i andens tjeneste falder uden for lo-
ven.
Ved næringsvirksomhed i lovens forstand må
som hidtil forstås en virksomhed, der er af en vis
varighed, erhvervsmæssig, og som udføres for an-
dre. Virksomheden må ikke stride mod lov og ær-
barhed, som f.eks. hæleri eller handel med varer,
det er forbudt at forhandle. Virksomheden skal
være af i hvert fald nogen varighed, således at en-
kel thandlinger ikke omfattes af loven. At virk-
somheden skal være erhvervsmæssig vil sige, at
den direkte eller indirekte skal tilsigte økonomisk
fordel. F.eks. er et billigt reklamesalg en nærings-
virksomhed, ligesom det er uden betydning, at
virksomheden faktisk ikke betaler sig. Udenfor
falder derimod virksomhed, der hverken direkte
eller indirekte tilsigter indtjening af en gevinst. At
virksomheden skal udføres for andre vil sige, at
den skal udføres med henblik på tilfredsstillelse af

andres behov. Udenfor falder således produktion
og køb såvel til eget personligt brug som til brug
i egen erhvervsvirksomhed."
I bemærkningerne til lovforslaget siges det:
' 'Man har anset det for unødvendigt udtrykkeligt
at anføre, at loven gælder for selvstændig virk-
somhed som handelsagent, hvorved som hidtil
forstås den, som for en anden har påtaget sig at
virke for salg af varer ved at optage bestillinger til
den pågældende eller ved at sælge varer i dennes
navn, og som ikke er ansat i agenturgiverens tje-
neste, men udøver virksomheden som selvstæn-
dig forretningsdrivende med eget kontor eller an-
det eget lokale, hvortil meddelelser angående for-
retningen kan sendes. Sådanne handelsagenter
anses for at drive selvstændig handelsnæring.
Den særstilling, andelsforeninger nu har med
hensyn til fritagelse for at løse næringsbrev, op-
hæves i forbindelse med, at loven efter stk. 2 kom-
mer til at gælde for andelsforeninger i det omfang,
disses virksomhed udadtil fremtræder som næ-
ringsvirksomhed. En andelsforening (brugsfore-
ning), der driver virksomhed fra butik omfattes
således af loven, medens f.eks. foderstofforenin-
ger og små lukkede andelsvirksomheder falder
udenfor. ' '
Der er ikke udstedt administrative forskrifter om
forståelsen af begrebet "næringsvirksomhed".
I øvrigt skal fremdrages følgende administrative
afgørelse:
Salg på en 3-dages festival af grammofonplader
og forskellige publikationer, der gav oplysning
om en åndelig bevægelse, blev anset for ikke at
være næringsvirksomhed bl.a. under hensyn til
varigheden af salget og derfor faldende udenfor
næringsloven.
Endelig skal henvises til følgende retsafgørelser:
UfR. 1956, s. 1024 H: "Bibel-og Traktatselska-
bet S (Jehovas Vidner) udfører overensstemmen-
de med sine love sin forkyndelse særlig ved, at dets
"forkyndere" og "pionerer" går fra dør til dør
og indleder samtaler om bibelspørgsmål og her-
under sælger eller gratis udleverer medbragte re-
ligiøse bøger og blade o.l. Uanset at S's virksom-
hed med fremstilling og salg af bøger og blade
måtte betragtes som et led i forkyndelsen af S's
lære, måtte virksomheden, som gennem årene
var drevet med overskud, antages tillige at finde
sted med henblik på økonomisk fortjeneste. Her-
efter, og da overskudets anvendelse til S's formål
ikke kunne bringe virksomheden uden for næ-
ringslovens bestemmelser, var S ikke berettiget til
uden næringsadkomst - herunder omførselstilla-
delse - og uden at overholde lukkeloven at udbre-
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de sin lære gennem salg afblade, bøger og tids-
skrifter."
UfR. 1965, s. 87 H: "Efter Højesterets dom i U
1956, s. 1024 stiftedes Vagttårnets Forlags- og
Trykkeriaktieselskab F med det formål at frem-
stille og forhandle litteratur og tidsskrifter, hvis
indhold stemmer med sektens lære. Forhandlin-
gen af to sådanne tidsskrifter sker bl.a. ved salg
til de lokale menigheder, der overdrager eksem-
plarer til de enkelte forkyndere og pionerer, der
udfører forkynderarbejde, derved at de retter
henvendelse til private husstande og indleder
samtaler om bibelspørgsmål og herunder sælger
eller udleverer tidsskrifterne. Uanset at dette salg
måtte betragtes som et led i forkyndelsen, og uan-
set om det måtte antages, at forlagsvirksomheden
ikke omfattes af næringslovens § 1, ansås omfør-
slen at være i strid med næringslovens bestem-
melser om omførsel og lukkeloven."

Lovbekendtgørelse nr. 141 af 30.
marts 1978 om restaurations- og
hotelvirksomhed m.v.
§ 1. Denne lov omfatter selvstændig erhvervsvirk-
somhed ved:
1) Servering af spise- og drikkevarer.
2) Modtagelse af overnattende gæster med mu-

lighed for servering.
3) Udlejning af lokaler til selskaber, der selv

sørger for serveringen.
Stk. 2. For andelsforeninger og andre foreninger
gælder loven i det omfang, deres virksomhed ud-
adtil fremtræder som erhvervsvirksomhed, eller
der serveres stærke drikke for medlemmerne mod
betaling.
Stk. 3. Offentlige institutioners virksomhed om-
fattes ikke af lovens kap. 2 og kap. 3.

I bemærkningerne til lovforslaget siges det, at næ-
ringsbegrebet omfatter enhver erhvervsmæssig
virksomhed, også enkeltstående tilfælde, jfr. § 22.
For at være erhvervsmæssig må virksomheden di-
rekte eller indirekte tilsigte økonomisk fordel.
Virksomheden skal være selvstændig, d.v.s. at
arbejdet i en andens tjeneste falder uden for lo-
vens adkomstregler, medens virksomhed som for-
pagter og lignende selvsagt er omfattet af loven.

Industriministeriet har fremhævet, at restaura-
tions- og hotellovens definition af erhvervsvirk-
somhed afviger fra næringslovens på det punkt,
at også enkeltstående virksomhed betegnes som
erhvervsmæssig.

Der er ikke udstedt administrative forskrifter eller
retningslinier, der belyser forståelsen af begrebet.
Vedrørende den nærmere afgrænsning af begre-
bet har industriministeriet oplyst, at man i øvrigt
kan henholde sig til, hvad der gælder for nærings-
lovens område.

Lov nr. 59 af 15. februar 1974 om
priser og avancer, som ændret ved
senere love.
§ 5. Monopoltilsynet kan undersøge priser og
avancer i private erhvervsvirksomheder, brugs-
foreninger og andre andelsforeninger på områ-
der, hvor tilsynet finder, at der er behov for en of-
fentlig redegørelse for prisdannelsen.

Lov nr. 529 af 28. december 1979
om stop for priser m.v.
§ 1. Ved erhvervsmæssigt salg her i landet af varer
må der ikke tages højere priser end de den 31. de-
cember 1979 lovligt gældende.

Lov nr. 252 af 8. juni 1977 om
mærkning og skiltning med pris
m.v., som ændret ved lov nr. 439
af 6. september 1977.
§ 1. Den, der erhvervsmæssigt udbyder varer i
detailsalg, skal ved mærkning, skiltning eller på
anden måde tydeligt give oplysninger om pris ibe-
regnet moms og andre afgifter for den udbudte
vare eller vareenhed.

§ 3.
Stk. 3. Monopoltilsynet kan undtage varer, salgs-
former, erhvervsområder eller enkelte virksom-
heder fra bestemmelserne i § 1 og § 2.

§ 4. Monopoltilsynet kan fastsætte regler om, at
den, der erhvervsmæssigt udfører tjenesteydelser,
ved skiltning eller på anden måde tydeligt i nær-
mere fastsat omfang skal give oplysning om ydel-
sernes pris og oplysning om mængden af varer,
som indgår i ydelserne.

For så vidt angår loven om priser og avancer, pris-
stoploven samt mærkningsloven bemærkes, at
der ikke findes nogen definition af begreberne
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''erhvervsdrivende'' eller ''erhvervsmæssig'' i lo-
venes forarbejder.
Af motiver til tidligere prislove kan der dog til illu-
stration henvises til bemærkningerne til forslaget
til 1970-prisstoploven, hvorefter der:
"Ved erhvervsmæssigt salg forstås ethvert salg,
der finder sted som led i en erhvervsvirksomhed.
Salg fra kooperative virksomheder omfattes af
prisstoppet. Privates enkeltstående salg af varer
omfattes derimod ikke af prisstoppet."
Der kan endvidere henvises til bemærkningerne
til forslaget til 1971-loven om priser og avancer,
hvorefter der:
"Ved "erhvervsmæssigt salg" forstås ligesom ef-
ter den hidtidige prislovgivning ethvert salg, der
linder sted som led i en erhvervsvirksomhed og
dette uanset den juridiske form, hvorunder virk-
somheden drives. Bestemmelsen omfatter således
både enkeltmandsvirksomheder, aktieselskaber,
kooperative virksomheder og selvejende institu-
tioner."
Vedrørende administrationen af prislovene kan
der eksempelvis henvises til de i meddelelser fra
monopoltilsynet 1971 side 76 og 83 refererede an-
kenævnskendelser, hvorefter private vandværker
og et kollektivs restaurant fandtes omfattet af pris-
lovens bestemmelser om erhvervsmæssigt salg,
uanset at der ikke ved virksomhedernes drift var
tilsigtet økonomisk vinding.
Af judicielle afgørelser nævnes den i UfR. 1944 si-
de 491 refererede dom, der statuerer, at forbudet
mod urimelige priser i den dagældende prislov-
givnings § 8, stk. 1, også omfatter privates salg.

Lov nr. 297 af 14. juni 1974 om
markedsføring, som ændret ved
lov nr. 252 af 8. juni 1977.
§ 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og
offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed.
Der må i sådan virksomhed ikke foretages hand-
linger, som strider mod god markedsføringsskik.

§ 2. Der må ikke anvendes urigtige, vildledende
eller urimeligt mangelfulde angivelser, som er
egnet til at påvirke efterspørgsel eller udbud af va-
rer, fast ejendom og andre formuegoder samt
arbejds- og tjenesteydelser.

I bemærkningerne til § 1 (generalklausulen) i det
i Forbrugerkommissionens betænkning II inde-
holdte lovudkast fremgår det om begrebet "er-

hvervsdrivende'', at virksomheden ikke behøver
at have et snævert erhvervsmæssigt formål som
f.eks. opnåelse af fortjeneste for den enkelte er-
hvervsdrivende. Forpligtede ifølge generalklau-
sulen er således ikke kun erhvervsdrivende i tradi-
tionel forstand, d.v.s. personer eller juridiske per-
soner, hvis virksomhed tager sigte på at opnå en
driftsherregevinst ved produktion og salg eller ved
udførelse af arbejds- og tjenesteydelser. Som er-
hvervsdrivende anses også andels- og forbrugs-
foreninger og koncessionerede virksomheder og
lignende.
Det offentlige er, når det deltager i markedsførin-
gen af varer og fast ejendom og arbejds- og tjene-
steydelser ligestillet med private erhvervsvirk-
somheder. Det er uden betydning om den offent-
lige virksomhed af samfundspolitiske hensyn fast-
sætter priser, som medfører, at det offentlige må
bære et tab på virksomheden.
I bemærkningerne til lovforslaget om markedsfø-
ring henvises der til bemærkningerne i kommis-
sionsbetænkningen. Det siges udtrykkeligt, at
banker og sparekasser som private erhvervsvirk-
somheder er omfattet af bestemmelserne i forsla-
get, herunder generalklausulen.
Under folketingsbehandlingen ændredes formu-
leringen af §§ 2 og 3 i forslaget for at tydeliggøre,
at loven og dermed generalklausulen i § 1 finder
anvendelse ikke blot på virksomhed vedrørende
varer og fast ejendom samt arbejds- og tjeneste-
ydelser, men på virksomhed vedrørende ethvert
formuegode, herunder også virksomhed beståen-
de i salg eller formidling af salg af investerings-
objekter som f.eks. skibsanparter.
Det er uden betydning om virksomheden overho-
vedet tager sigte på økonomisk gevinst for indeha-
veren eller andre. Har virksomheden i øvrigt er-
hvervsmæssig karakter, finder loven anvendelse,
selv om dens formål udelukkende er velgørende
eller ideelt. Det afhænger af virksomhedens
karakter, ikke af udøverens organisation og sig-
te med virksomheden, om den omfattes af lo-
ven.

Der er ikke udstedt administrative forskrifter eller
retningslinier, der belyser forståelsen af begrebet
"privat erhvervsvirksomhed".
Af administrative afgørelser har Forbrugerom-
budsmanden bl.a. henvist til følgende:
1) Organisationer, der drives med et velgøren-

de formål for øje, f.eks. Kræftens Bekæm-
pelse, falder uden for loven. Dette gælder
dog kun en sådan organisations indsam-
lingsvirksomhed, ikke foranstaltninger, der
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2)

må sidestilles med sædvanlige erhvervsmæs-
sige foranstaltninger.
Politisk, religiøs eller lignende agitations-
virksomhed falder uden for loven.

Lov nr. 102 af 31. marts 1955 om
tilsyn med monopoler og konkur-
rencebegrænsninger, som ændret
ved senere love.
§ 1. Denne lov har til formål gennem offentligt til-
syn med monopoler og konkurrencebegrænsnin-
ger at forhindre urimelige priser og forretningsbe-
tingelser samt at sikre de bedst mulige vilkår for
den frie erhvervsudøvelse.

§ 2. Loven finder anvendelse på private erhvervs-
virksomheder, andelsforeninger og lignende in-
denfor erhvervsgrene, hvor konkurrencen i hele
landet eller indenfor lokale markedsområder er
begrænset på en sådan måde, at virksomhederne
udøver eller vil kunne udøve en væsentlig indfly-
delse på pris-, produktions-, omsætnings- eller
transportforhold.
Stk. 2. Løn- og arbejdsforhold falder udenfor
denne lov, som heller ikke omfatter prisforhold og
erhvervsudøvelse, der i henhold til særlig hjem-
mel bestemmes eller godkendes af det: offentlige.

§ 4. Rådet består af en formand og indtil 14 med-
lemmer. Rådets formand udnævnes af kongen.
De øvrige medlemmer udnævnes af ministeren
for handel, industri og søfart for et tidsrum af ind-
til 3 år. Rådet skal omfatte et alsidigt kendskab
til erhvervs- og forbrugsforhold, herunder juri-
disk, nationaløkonomisk og teknisk kundskab. Et
flertal af rådets medlemmer skal være uafhængige
af erhvervsvirksomheder og erhvervsorganisatio-
ner, hvis forhold umiddelbart berøres af denne
lov.
Stk. 2. Intet af rådets medlemmer må deltage i af-
gørelsen af en sag, der umiddelbart berører er-
hvervsvirksomheder eller brancheorganisationer,
i hvilke han er interesseret, eller til hvilke han er
knyttet. Rådet afgør i påkommende tilfælde, om
et medlem kan deltage i en sags behandling.

§11. Finder monopoltilsynet efter foretagen un-
dersøgelse, at konkurrencebegrænsning som om-
handlet i § 2, stk. 1, medfører eller må antages
at ville medføre urimelige priser eller forretnings-
betingelser, urimelig indskrænkning i den frie er-

hvervsudøvelse eller urimelig ulighed i vilkårene
for erhvervsudøvelsen, påhviler det tilsynet at
søge forholdet bragt til ophør ved forhandling
med de pågældende enkeltvirksomheder eller
sammenslutninger.

§ 18. Klage over de af monopoltilsynet i henhold
til denne lov trufne afgørelser indgives til tilsynet,
men kan forlanges videresendt senest i løbet af 8
dage til et af ministeren for handel, industri og sø-
fart i dette øjemed nedsat nævn, bestående af en
formand og 2 andre medlemmer. Formanden
skal opfylde betingelserne for at kunne beskikkes
til højesteretsdommer; et af medlemmerne skal
have nationaløkonomisk kundskab, og et medlem
udnævnes efter forhandling med Den danske
Handelsstands Fællesrepræsentation og Industri-
rådet.
Stk. 2. Intet af nævnets medlemmer må deltage
i afgørelsen af en sag, der umiddelbart berører er-
hvervsvirksomheder eller brancheorganisationer,
i hvilke han er interesseret, eller til hvilke han er
knyttet. Nævnet afgør selv i påkommende tilfæl-
de, om et medlem kan deltage i en sags behand-
ling.

Forarbejderne til loven indeholder ikke en defini-
tion af begrebet "erhvervsvirksomhed". Begre-
bet er ej heller afgrænset i administrative forskrif-
ter.
For så vidt angår den administrative praksis har
industriministeriet oplyst, at loven antages at om-
fatte privat næringsvirksomhed under hvilken
som helst form - f.eks. personligt firma, firma
med begrænset ansvar, selvejende institutioner
m.v. - og inden for ethvert erhvervsområde.
Den konkrete afgørelse af, om der er tale om en
erhvervsvirksomhed i monopollovens forstand,
giver sjældent anledning til tvivl. I tilfælde, hvor
en virksomhed drives i henhold til næringsbrev
efter den tidligere næringslovgivning, offentlig
bevilling, autorisation eller lignende, antages næ-
ringsadkomsten ved lovens administration at væ-
re tilstrækkeligt bevis.
I øvrigt må afgørelsen af, om virksomheden er
omfattet af loven, træffes ud fra en vurdering af,
om den - henset til dens karakter, herunder for-
målet og varigheden - kan sidestilles med de al-
mindelige erhvervsvirksomheder.
For så vidt angår formålet bemærkes, at det i teo-
rien antages, at det ikke er en betingelse, at virk-
somheden drives for at opnå økonomisk udbytte,
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jfr. kommenteret monopollov s. 36 og nedenfor
vedrørende prislovgivningen.

Lov nr. 23 af 1. marts 1889 om
handelsregistre, firma og proku-
ra, som ændret ved senere love.
§ 8. Enhver, der driver handel (jfr. § 35), hånd-
værksnæring eller fabriksvirksomhed, er i hense-
ende til det navn, hvorunder forretningen drives
og underskrift med hensyn til samme meddeles
(firma), underkastet de nedenstående bestem-
melser.

§ 35. Som handlende eller lige med handlende an-
ses i denne lov:
a) enhver, enkeltmand eller selskab, som driver

handel i henhold til borgerskab eller næ-
ringsbevis på handel, brændevinshandel
undtagen - derunder også forbrugs- og pro-
duktionsforeninger og desl., forsåvidt deres
virksomhed må betragtes som næringsdrift
- eller som søger stadigt erhverv ved at drive
vekselerer- eller bankforretninger, spediti-
on, assuranceforretninger mod præmie eller
assuranceagentur, samt

b) sparekasser.
Undtagne er:
a) selskaber, hvis statutter er fastsatte ved lov,

°g
b) høkere samt de, der driver sådan handel som

omhandles i lov om håndværks- og fabriks-
drift m.m. af 29. december 1857 §§ 49,50,
52 og 57.
Handelsberettigede, som ikke er anmeldel-
sespligtige, aktieselskaber og kommanditak-
tieselskaber, forsåvidt de ikke er anmeldel-
sespligtige, samt gensidige forsikringsselska-
ber kan dog foretage anmeldelse til handels-
registret og bliver da i det hele underkastede
denne lovs bestemmelser.

Begrebet "erhvervsvirksomhed" nævnes ikke i
firmaloven. Efter lovens § 8 er enhver, der driver
handel, håndværksnæring eller fabriksvirksom-
hed (nu industri), omfattet af firmaloven. Efter
lovens § 35 omfatter firmaloven også virksomhed
som vekselerer og speditør samt sparekasser.
Virksomheder, der er omfattet af firmaloven, er
med hensyn til navn (firma) undergivet firmalo-
vens bestemmelser, og der skal ske anmeldelse til
handelsregisteret (firmaregisteret), dog ikke af
enkeltmandsfirma, som drives under indehave-
rens personnavn.

Ved afgørelsen af, om en virksomhed kan beteg-
nes som handel, håndværk eller industri, lægges
vægt på, om virksomheden er omfattet af næ-
ringsloven, og der kan derfor henvises til be-
mærkningerne om næringsloven.
Handelsministeriets cirkulærer nr. 147 af 12.
november 1953 punkt 1 ognr. 226 af 23. decem-
ber 1971 litra A giver nærmere bestemmelser om
hvilke virksomheder, der er omfattet af firmalo-
ven. Uden for loven falder bl.a. virksomhed som
ejendomsmægler, revisor og andre liberale er-
hverv samt landbrugsvirksomhed.
Om andelsforeninger udtales det i cirkulæret af
23. december 1971, at andelsforeninger, hvis
virksomhed er begrænset til medlemmernes
kreds, ikke er anmeldelsespligtige, men anmel-
delsesberettigede. Andelsforeninger, der driver
virksomhed uden for medlemmernes kreds, er
anmeldelsespligtige.
I betænkning nr. 613/1971 afgivet af handelsmi-
nisteriets firmalovudvalg skal ifølge udkast til ny
firmalov alle erhvervsdrivende kunne anmelde
firma til firmaregisteret. Begrebet erhvervsdriv-
ende skal forstås på samme måde som begrebet
erhvervsdrivende i varemærkeloven, jfr. be-
mærkningerne om varemærkeloven.

Varemærkelov, lov nr. 211 af 11.
juni 1959, som ændret ved lov nr.
151 af 10. maj 1967.
§ 1. Ved registrering i henhold til denne lov kan
erhvervsdrivende opnå eneret til at benytte vare-
mærker som særlige kendetegn for varer eller
arbejds- og tjenesteydelser, de tilbyder i deres
virksomhed (varemærkeret).

§ 2. Erhvervsdrivende har også uden registrering
varemærkeret, når mærket er indarbejdet.

§ 3. Enhver må endvidere i sin erhvervsvirksom-
hed anvende sit navn eller firma eller navnet på
en ham tilhørende fast ejendom som varemærke,
for så vidt det ikke sker på en måde, der er egnet
til at fremkalde forveksling med andres varemær-
ker.

§ 4. En varemærkeret i medfør af §§ 1-3 udeluk-
ker andre end indehaveren fra i erhvervsvirksom-
hed uhjemlet at benytte et med varemærket for-
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veksleligt mærke. Dette gælder enhver benyttelse,
hvad enten mærket anvendes på selve varen eller
dens indpakning, i reklame, forretningspapirer
eller på anden måde, og uanset om varen er be-
stemt til salg her i landet eller i udlamdet. Også
uhjemlet mundtlig benyttelse af mærket er for-
budt.
Som uhjemlet benyttelse efter stk. 1 anses det for-
hold, at nogen uden mærkeindehaverens tilladel-
se ved forhandling af reservedele, tilbehør eller
lignende til andres varer henviser til det for disse
varer benyttede mærke på en måde, der er egnet
til at fremkalde indtryk af, at det, der således til-
bydes, hidrører fra det pågældende mærkes inde-
haver, eller at han har givet tilladelse til dets an-
vendelse.
Foretager en anden end varemærkets indehaver
væsentlige forandringer ved en med mærket for-
synet vare gennem bearbejdning, reparation
el.lign., må mærket, hvis varen på ny erhvervs-
mæssigt udbydes til salg, ej heller benyttes uden
mærkeindehaverens tilladelse, medmindre for-
andringen tydeligt angives eller i øvrigt: tydeligt
fremgår af forholdene.

Fællesmærkelov, lov nr. 212 af
11. juni 1959.
§ 1. Foreninger af erhvervsdrivende kan i over-
ensstemmelse med varemærkelovens §§1-3 ved
registrering eller brug erhverve eneret for deres
medlemmer til at benytte særlige kendetegn for
varer eller arbejds- og tjenesteydelser, som med-
lemmerne tilbyder i deres virksomhed.
Offentlige myndigheder samt sådanne stiftelser
og andre juridiske personer, organisationer eller
sammenslutninger, som fører kontrol med eller
fastsætter normer for varer eller arbejds- og tjene-
steydelser kan på tilsvarende måde erhverve ene-
ret til særlige kendetegn til benyttelse for de varer
eller arbejds- og tjenesteydelser, der er genstand
for kontrol, eller for hvilke normer er fastsat.
Kendetegn, som omfattes af denne lov, kaldes
fællesmærker.

Industriministeriet har oplyst, at forarbejderne til
varemærkeloven af 1959 indeholdes i "betænk-
ning nr. 199 af 1958 vedrørende en ny dansk lov
om varemærker", hvorimod der ikke findes for-
arbejder til fællesmærkeloven. De følgende be-
mærkninger knytter sig derfor til varemærkelo-
ven, men må i lyset af de to loves sammenhæng an-
tages også at være dækkende for fællesmærkeloven.

Kredsen af de personer, der kan lade varemærker
registrere, er udvidet under tidsforløbet fra den
første varemærkelovs ikrafttræden i 1880 til i dag.
I 1959-betænkningen s. 22 hedder det:
"Ifølge loven af 1880 tilkommer adgangen til at
få varemærker registreret enhver, som frembrin-
ger eller forhandler varer. Efter loven af 1890 ud-
vides kredsen af registreringsberettigede således,
at adgangen til registrering tilkommer "Enhver
som her i Riget driver Fabriks- eller Haandværk-
svirksomhed, Jordbrug, Bjergværk, Handel eller
anden Næring' '. I denne skikkelse er bestemmel-
sen i realiteten uændret optaget i loven af 1936.
Trods registreringsmyndighedens meget liberale
fortolkning af ordet "næring", har man stadig
ment, at varemærkebeskyttelsen måtte forudsæt-
te en egentlig erhvervsmæssig drevet virksom-
hed, således at den rene åndsvirksomhed ikke
kan beskyttes ad varemærkeretlig vej, ligesom
udøvere af immaterielle erhverv såsom læ-
ge-, tandlæge-, arkitekt- og ingeniørvirksomhed
o.s.v. savner mulighed for at få varemærker regi-
streret. Den liberale fortolkning af ordet "næ-
ring" i forbindelse med en ligeledes liberal for-
tolkning af begrebet "varer" har dog medført, at
såkaldte "servicemærker", d.v.s. mærker, som
ikke kendetegner varer, men tjenesteydelser, der
i erhvervsøjemed udbydes af sådanne virksomhe-
der som vaskerier, renserier, transportvirksom-
heder, banker m.fl., er optaget i varemærkeregi-
steret under hensyn til det behov, der er for så-
danne registreringer. ' '
I bemærkningerne til lovudkastet hedder det s. 93
f:
"Ifølge udkastet er det en forudsætning for at
erhverve en varemærke ret, at den pågældende er
erhvervsdrivende. Efter § 1 i den gældende
varemærkelov kræves, at mærkeindehaveren
er næringsdrivende. Når udkastet i stedet for
"næringsdrivende" anvender betegnelsen "er-
hvervsdrivende' ', opnås herved overensstemmel-
se med konkurrencelovens § 9, der bruger beteg-
nelserne "erhvervsøjemed" og "erhvervsvirk-
somhed". Samtidig forekommer betegnelsen
"erhvervsdrivende" mere rummelig end beteg-
nelsen "næringsdrivende". Den udvidelse af de
registreringsberettigedes kreds, hvorpå der blev
taget sigte allerede ved lovændringen i 1936, fort-
sættes således. I bemærkningerne til § 1 i loven
af 1936 udtales herom:
"Fra forskellig side har der været fremsat ønske
om, at varemærkelovens bestemmelser skal om-
fatte også mærker, der benyttes af andre næ-
ringsdrivende end sådanne, hvis virksomhed
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kendetegnes udelukkende ved omsætning af va-
rer, f.eks. ingeniører, arkitekter, installatører,
flytteforretninger, forsikringsselskaber, vaskerier
o.desl. Dette er imidlertid allerede efter nugæl-
dende lov tilfældet, idet alle sådanne erhverv, for
hvis vedkommende der kan være tale om at regi-
strere varemærker, falder ind under ordene "eller
anden næring", og idet registreringsmyndighe-
den allerede gennem den nugældende praksis
strækker sig videst muligt i så henseende. En for-
udsætning for at erholde et varemærke registreret
for sådanne personer må det dog være, at der til
grund ligger en erhvervsmæssigt drevet forret-
ning. Den rene åndsvirksomhed som sådan kan
derimod ikke beskyttes ad varemærkeretlig vej,
men hertil tjener bl.a. reglerne om forfatter-,
kunstner- og opfinderret. Medens derfor en
kunstners, arkitekts, ingeniørs enkeltstående
frembringelse (tegning, udkast, plan eller lign.)
som udslag af en original ide eller et individuelt
åndsarbejde ikke falder ind under lovens begreb
om en vare, der kan berettige dens frembringer
til at få et varemærke registreret, er forholdet et
andet, hvor det drejer sig om af sådanne frem-
bringelser at skabe en vare eller et varelignende
produkt gennem mangfolddiggørelse og er-
hvervsmæssigt drevet salg. Hvor dette er tilfæl-
det, f.eks. hvor en ingeniør eller arkitekt erhvervs-
mæssigt frembringer og driver handel med
konstruktions- eller byggeplaner, er det ikke ude-
lukket at registrere et varemærke for en sådan
virksomhed. Det samme gælder kunsthåndvær-
kere, installatører, bygningshåndværkere o.1., for
så vidt de driver en selvstændig forretningsvirk-
somhed, f.eks. en kunsthandel, reparationsværk-
sted, byggemateriale forretning, idet de, som in-
dehavere af en sådan erhvervsmæssigt drevet for-
retning, må være berettigede til registrering af va-
remærker. Inden for de således afstukne grænser
må det være registreringsmyndighedens opgave
at underkaste de enkelte tilfælde den fornødne
prøvelse, idet selvsagt ikke enhver frembringelse,
tjenesteydelse eller lignende kan henføres under
varemærkeloven. ' '
I den siden 1936 forløbne årrække er i samtlige
nordiske lande behovet for varemærker inden for
de immaterielle erhverv yderligere vokset. Som
følge heraf er under de nordiske drøftelser enig-
hed opnået om, at de registreringsberettigedes
kreds bør udvides til også at omfatte de immateri-
elle erhverv. Udtrykket "næringsdrivende" idet
finske og svenske udkast og den tilsvarende angiv-
else "enhver som driver næring" i det norske ud-
kast har samme vide betydning som ordet "er-

hvervsdrivende", hvilken terminologi ikke be-
nyttes i disse lande.
Foruden fysiske personer og firmaer er principielt
også andre af retsordenen anerkendte retssubjek-
ter, som er erhvervsdrivende i udkastets forstand,
berettigede til varemærkeregistrering. Dette gæl-
der også stats- eller kommunale organer, der ud-
øver erhvervsvirksomhed."
Industriministeriet har oplyst, at der ikke er ud-
stedt administrative forskrifter eller retningslini-
er, der belyser begrebet. Afgrænsningen af begre-
bet har aldrig givet anledning til problemer, hvor-
for der ikke findes principielle administrative af-
gørelser og ministeriet samt patent- og varemær-
kedirektoratet bekendt ej heller retsafgørelser.
Al den stund afgrænsningen i praksis ikke giver
anledning til problemer, er der ikke nogen egent-
lig administrativ praksis at gøre rede for, idet de
mærker, som modtages til registrering, vedrører
tjenesteydelser eller varer, som er i eller skal brin-
ges i omsætning.

Mønsterlov, lov nr. 218 af 27. maj
1970.
§ 1. Ved mønster forstås i denne lov forbilledet
for en vares udseende eller for et ornament.
Stk. 2. Den, som har frembragt et mønster, eller
den, til hvem hans ret er overgået, kan i overens-
stemmelse med denne lov ved registrering erhver-
ve eneret til erhvervmæssigt at udnytte mønsteret
(mønsterret), jfr. § 5.

§ 5. Mønsterretten indebærer med de undtagel-
ser, som nedenfor er angivet, at andre end inde-
haveren af mønsterretten (mønsterhaveren) ikke
uhjemlet må udnytte mønsteret erhvervmæssigt
ved tilvirkning, indførsel, udbud, overdragelse el-
ler udlejning af varer, der ikke væsentligt adskiller
sig fra mønsteret, eller varer, som indeholder no-
get, der ikke væsentligt adskiller sig fra dette.
Stk. 2. Mønsterretten omfatter kun varer af sam-
me eller lignende art som dem, for hvilke mønste-
ret er registreret.

§ 6. Den, der udnyttede et mønster erhvervsmæs-
sigt her i landet, da ansøgning om registrering af
mønsteret blev indleveret, kan uanset mønster-
retten fortsætte udnyttelsen med bibeholdelse af
dennes almindelige karakter, hvis udnyttelsen ik-
ke udgjorde et åbenbart misbrug i forhold til an-
søgeren eller nogen, fra hvem hans ret hidrører.
Sådan ret tilkommer under tilsvarende forudsæt-
ninger også den, som har truffet væsentlige foran-
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stakninger til erhvervsmæssig udnyttelse af møn-
steret her i landet.
Stk. 2. Den i stk. 1 omhandlede ret kan kun over-
gå til andre sammen med den virksomhed, hvori
retten er opstået, eller hvori udnyttelsen var tilsig-
tet.

§ 38. Udnytter nogen uhjemlet erhvervsmæssigt
et mønster, som er søgt registreret, efter at akter-
ne i ansøgningssagen er gjort tilgængelige for en-
hver, og fører ansøgningen til registrering, finder
bestemmelserne om mønsterretsindgreb tilsva-
rende anvendelse. Dette gælder dog ikke bestem-
melsen i § 35. Erstatning for skade som følge af
indgreb, der er sket før akterne er gjort tilgængeli-
ge for enhver, er den pågældende kun pligtig at
udrede i det i § 36, stk. 2, angivne omfang.

Ifølge betænkning nr. 417/1966 om en ny lov om
mønstre side 78 fremgår det, at kravet om er-
hvervsmæssig virksomhed har samme indhold
som inden for patentretten. Det påpeges dog, at
privat tilvirkning af en genstand, som skal anven-
des i en erhvervsvirksomhed, ikke formeldest i
dette øjemed bør henføres til erhvervsmæssig
fremstilling og falder uden for mønsterretten.
Der foreligger ikke principielle administrative af-
gørelser, og så vidt vides heller ikke retsafgørelser.

Industriministeriet har oplyst, at patent- og vare-
mærkedirektoratet har den praksis, at et mønster
må anses for udnyttet erhvervsmæssigt, såfremt
der knytter sig økonomiske fordele til anvendel-
sen.

Patentlov, lovbekendtgørelse nr.
546 af 25. oktober 1978.
§ 1. Den, der har gjort en opfindelse, som kan ud-
nyttes industrielt, eller den, til hvem opfinderens
ret er overgået, har i overensstemmelse med den-
ne lov ret til efter ansøgning at få patent på opfin-
delsen og derved opnå eneret til at udnytte den
erhvervsmæssigt.

§ 3.
Stk. 3. Eneretten omfatter ikke
1) handlinger, der udføres i ikke-erhvervsmæs-

sigt øjemed,
2) handlinger angående produkter, som af pa-

tenthaveren eller med dennes samtykke er
bragt i omsætning her i landet,

3) handlinger, som udføres i forsøgsøjemed i

forbindelse med genstanden for den patente-
rede opfindelse, eller

4) tilberedning i et apotek af et lægemiddel efter
lægerecept i individuelle tilfælde eller hand-
linger, der vedrører det således fremstillede
lægemiddel.

§4. Den, som, da patentansøgningen blev indle-
veret, her i landet erhvervsmæssigt udnyttede op-
findelsen, må uanset et meddelt patent fortsætte
udnyttelse med bibeholdelse af dennes almindeli-
ge karakter, såfremt udnyttelsen ikke udgjorde et
åbenbart misbrug i forhold til ansøgeren eller no-
gen, fra hvem hans ret hidrører. Sådan ret til ud-
nyttelse tilkommer under tilsvarende forudsæt-
ninger også den, som havde truffet væsentlige for-
anstaltninger til erhvervsmæssig udnyttelse af op-
findelsen her i landet.

§ 53.
Stk. 2. Den, hvem patentet frakendes, er, når han
i god tro her i landet erhvervsmæssigt har udnyt-
tet opfindelsen eller truffet væsentlige foranstalt-
ninger hertil, berettiget til mod rimeligt vederlag
og i øvrigt på rimelige vilkår at fortsætte den på-
begyndte eller iværksætte den planlagte udnyttel-
se med bibeholdelse af dennes almindelige karak-
ter. Sådan ret tilkommer under samme forudsæt-
ninger også indehavere af registrerede licensret-
tigheder.

I betænkning om en nordisk patentlovgivning
(NOU 1963:6, side 146-147) fremgår det, at man
overvejede en udtømmende opregning af de for-
mer for erhvervsmæssig udnyttelse, som omfatte-
des af eneretten, men fandt at patenthaverens in-
teresse i fuldstændig beskyttelse burde have over-
vægt. Kravet om "erhvervsmæssig" burde efter
udvalgets mening i og for sig være tilstrækkeligt
betryggende for trediemand.
Der foreligger ikke principielle administrative af-
gørelser, og så vidt vides heller ikke retsafgørelser.

Med hensyn til den administrative praksis har
industriministeriet oplyst, at der ved registrering
af patenter ikke stilles krav til patenttageren om,
at denne vil udnytte en opfindelse erhvervsmæs-
sigt, og der har som følge heraf ikke dannet sig
nogen klar praksis med hensyn til forståelsen af
dette begreb. Patenthaverens eneret udstrækker
sig ikke til handlinger, som udføres i ikke-er-
hvervsmæssigt øjemed. Som eksempler herpå
kan nævnes privat udnyttelse samt udnyttelse i
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forbindelse med videnskabelig forskning og un-
dervisning.
En udnyttelse er privat, når den sker til eget per-
sonlig brug (fritid, hobby o.lign.) eller til tilsva-
rende brug for snæver familie- og vennekreds. En
udnyttelse er ikke altid privat, selv om den finder
sted uden egentligt og traditionelt profitmotiv.
Der findes talrige virksomheder m.v., der har vel-
gørende eller ideelle formål og lignende, men hvis
aktiviteter alligevel har et erhvervsmæssigt præg
i patentretlig henseende, f. eks. Carlsberg-bryg-
gerierne. Ligeledes står det fast, at stat og kom-
mune altid handler "erhvervsmæssigt" i denne
relation. Den private udnyttelse er således et gan-
ske svævert begreb.
Udnyttelse i forbindelse med videnskabelig forsk-
ning, således som sådan finder sted på universite-
terne og de højere læreanstalter m.v., omfattes ik-
ke af patentretten. Det er således tilladt at gen-
nemprøve de patenterede opfindelser. Udnyttel-
sen skal dog altid være af rent videnskabelig be-
skaffenhed, medmindre opfindelsen indgår i et
forsøg.
Patenterede opfindelser må demonstreres i for-
bindelse med den undervisning, der finder sted i
skoler, på universiteter og læreanstalter m.v. Det-
te gælder dog naturligvis ikke, hvis opfindelsen
netop vedrører undervisningsapparatur, og de-
monstrationen har karakter af en benyttelse.

Lov nr. 499 af 29.november 1972
om kontrol med arbejder af ædle
metaller m.v.
§ 10. Enhver, der erhvervsmæssigt sælger arbej-
der af ædle metaller uden at være omfattet af §
9, skal give statsguardeinen eller den, han be-
myndiger hertil, uhindret adgang til butiks- og la-
gerlokaler og til eftersyn af beholdninger af de på-
gældende varer og, såfremt det skønnes nødven-
digt af hensyn til tilsynet med holdigheden af de
af loven omfattede arbejder, udtagning afprøver.
De af prøveudtagningen forårsagede omkostnin-
ger for at bringe varen i salgbar stand bæres af
indehaveren af det registrerede navnestempel,
der er påført varen. Mangler sådant navnestem-
pel, bæres omkostningerne af forretningsindeha-
veren.

Industriministeriet har meddelt, at begrebet "er-
hvervsmæssig salg" i lovens forstand omfatter
salg foretaget af fabrikanter, importører eller for-

handlere, jfr. lovens §§ 6, 9 og 15, d.v.s. nærings-
virksomhed omfattet af næringsloven.
Der foreligger ingen betænkninger, lovbemærk-
ninger, administrative forskrifter, administrative
afgørelser henholdsvis retsafgørelser eller admini-
strativ praksis, der belyser begrebet.

Lov nr. 219 af 7. juni 1972 om
egnsudvikling.
§ 1. Efter reglerne i denne lov kan der ydes bi-
stand til fremme af industriel og anden erhvervs-
mæssig udvikling i egne af landet, hvor dette må
antages at være af væsentlig betydning for befolk-
ningens adgang til at opnå andel i samfundets
almindelige økonomiske, sociale og kulturelle
fremgang.
Stk. 2. Ved ydelsen af bistand skal der søges op-
nået en lokalisering, der er hensigtsmæssig for
erhvervslivet og tilpasset andre udviklingsfrem-
mende foranstaltninger, som det offentlige har el-
ler påtænker iværksat.

§ 5. Handelsministeren fastsætter efter indstilling
fra rådet, i hvilke egne af landet lovens bistands-
ordninger kan finde anvendelse. Rådet skal være
opmærksom på, om der i andre dele af landet
måtte opstå sådanne forhold, at lovens bistands-
ordninger bør kunne bringes i anvendelse, og i så
fald afgive indstilling herom til handelsministeren.
Stk. 2. Ved afgørelsen af, om bistand kan ydes,
skal rådet tage hensyn til, om den beliggenhed,
der vælges for en virksomhed, er hensigtsmæssig
for denne, og om stedet, eventuelt på længere sigt,
er egnet for en videregående erhvervsmæssig ud-
vikling.
Stk. 3. Rådet kan til fremme af det i § 1, stk. 1,
nævnte formål afgive udtalelser over for institu-
tioner eller personer, ligesom rådet over for of-
fentlige myndigheder kan stille forslag om foran-
staltninger, der må anses for påkrævede for et om-
rådes erhvervsmæssige udbygning.

§ 9. Kommuner kan, når dertil ydes lån af stats-
kassen efter stk. 2, foranstalte opførelse af er-
hvervsejendomme til salg eller udleje.
Stk. 2. Lån kan ydes til kommuner til dækning
af udgifterne, herunder grundudgifter, ved opfø-
relse af de i stk. 1 nævnte erhvervsejendomme.

§11. -----
Stk. 2. Tilskud kan kun ydes til virksomheder,
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når der i henhold til lovgivningen om egnsudvik-
ling er ydet virksomhederne garanti, eller lån til
anlægsfinansiering, eller de er indflyttet i er-
hvervsejendomme, til hvis opførelse der er ydet
lån til kommuner.
Stk. 3. Tilskud kan ikke ydes, hvis der er hengået
mere end 3 år fra det tidspunkt, hvor der i henhold
til lovgivningen om egnsudvikling er ydet en virk-
somhed garanti eller lån til anlægsfinansiering, el-
ler indflytning har fundet sted i en erhvervsejen-
dom, til hvis opførelse der er ydet lån til en kom-
mune.

§ 13. Tilskud kan ydes til foretagelse af undersø-
gelser og til udarbejdelse af planer og projekter af
almen betydning for et områdes erhvervsmæssige
udvikling samt til driften af regionale udviklings-
udvalg.

§ 14. I hvert finansår kan der inden for et beløb
af 5 mill. kr. gives tilsagn om tilskud og lån af
statskassen til dækning af udgifter ved gennemfø-
relse af foranstaltninger af væsentlig betydning
for et områdes erhvervsmæssige udvikling med
henblik på opretholdelse eller tilkomst af konkret
erhvervsmæssig aktivitet.

Lov nr. 211 af 28. maj 1975 om
lån til håndværk og mindre indu-
stri, som ændret ved lov nr. 471 af
14. september 1977.
§ 3. Til bistand ved administrationen af loven
nedsætter handelsministeren et rådgivende ud-
valg, hvori sagkundskab på det pågældende er-
hvervsområde er repræsenteret.
Stk. 2. Handelsministeren fastsætter udvalgets
forretningsorden.

Der er ikke i bemærkningerne til de to love op-
taget nærmere definitioner af, hvilke kriterier
en virksomhed skal opfylde for at kunne komme
i betragtning som modtager af finansieringsbi-
stand.

Ej heller er der ved administrationen af disse love
udstedt administrative forskrifter eller truffet
principielle administrative afgørelser eller retsaf-
gørelser, der medvirker til at definere begrebet er-
hvervsdrivende .
Ved administrationen af lovene har industrimini-
steriet, direktoratet for egnsudvikling, oplyst, at

man har fulgt den regel kun at yde bistand til virk-
somheder, der drives på grundlag af almindelige
forretningsmæssige rentabilitetsprincipper. Man
har således anlagt den samme fortolkning af be-
grebet erhvervsdrivende, som f.eks. kom til ud-
tryk i L 123/1930 om aktieselskaber § 1, stk. 1,
2. punktum: "Et selskab anses som erhvervsdri-
vende, når det har til formål under hvilken som
helst form at indvinde økonomisk udbytte til for-
deling mellem deltagerne."

Lov nr. 145 af 21. april 1965 om
Danmarks erhvervsfond, som
ændret ved senere love.
§ 1. Danmarks erhvervsfonds midler anvendes i
overensstemmelse med denne lovs regler til støtte
for eksporten og til fremme af erhvervenes effek-
tivitet og konkurrenceevne.
Stk. 2. Fonden bestyres af handelsministeren

§11. Efter retningslinier fastsat af handelsmini-
steren - for produktivitetsfremmende foranstalt-
ninger af vedkommende fagminister - kan der af
fonden afholdes udgifter til følgende formål:

e. Produktivitetsfremmende foranstaltninger in-
den for industri, handel, håndværk, landbrug, fi-
skeri og byggeri m.v.
Stk. 2. De til administrationen af fornævnte for-
anstaltninger fornødne udvalg nedsættes af ved-
kommende minister efter forhandling med de in-
teresserede erhvervsorganisationer.

Produktivitetsordningens formål er at fremme er-
hvervenes effektivitet og kunkurrenceevne gen-
nem støtte til udviklings- og fornyelsesprocessen
inden for industri, handel og håndværk m.v. Der
ydes alene støtte til kollektive aktiviteter og ikke
til enkeltvirksomheder.
Industriministeriet har oplyst, at begrebet er-
hvervsvirksomhed m.v. ikke er afgrænset i loven
eller i forarbejderne hertil, ligesom der ej heller
findes administrative forskrifter eller principielle
administrative afgørelser samt retsafgørelser, der
belyser begrebet.
Med hensyn til den administrative praksis har
industriministeriets produktivitetsudvalg ikke
savnet en afgrænsning eller bedre belysning af be-
grebet.
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Lov nr. 104 af 20. marts 1970 om
"Fondet til fremme af teknisk og
industriel udvikling".
§ 1 Der oprettes et fond til fremme af teknisk og
industriel udvikling i Danmark.
Stk. 2. Fondets midler kan anvendes til:
1) bistand til forsknings- og udviklingsarbejde

i danske erhvervsvirksomheder,
2) indgåelse af kontrakter om udvikling af nye

produkter eller produktionsmetoder,
3) tegning af aktier i danske selskaber, hvis

virksomhed er afhængig af udviklingsarbej-
de, og

4) forskningsresultaters formidling til danske
erhvervsvirksomheder.

Udviklingsfondets formål er at finansiere udvik-
ling af nye produkter og produktionsmetoder i
danske erhvervsvirksomheder med henblik på
industriel produktion og beskæftigelse. Fonde,
legater, stiftelser og lignende selvejende institutio-
ner med industriel produktion vil også kunne op-
nå en sådan finansiering.
Industriministeriet har oplyst, at begrebet er-
hvervsvirksomhed m.v. ikke er afgrænset i loven
eller i forarbejderne hertil, ligesom der ej heller
findes administrative forskrifter eller principielle
administrative afgørelser samt retsafgørelser, der
belyser begrebet.
Med hensyn til den administrative praksis har
Udviklingsfondet ikke savnet en afgrænsning el-
ler bedre belysning af begrebet.

Lov nr. 93 af 29. marts 1957 om
skibsregistrering, som ændret ved
senere love.
§ 14. Over skibe, der erhvervsmæssigt anvendes
til fiskeri eller til optagelse af sten og fyld, føres
tillige særlige registre.

Industriministeriet har oplyst, at registreringen i
de særlige registre, der ifølge § 14 i skibsregistre-
ringsloven skal føres over skibe, der erhvervs-
mæssigt anvendes til fiskeri eller til optagelse af
sten og fyld sker på baggrund af en erklæring fra
skibets ejer om, at skibet anvendes erhvervsmæs-
sigt til dette formål. Skibsregisteret foretager in-
gen særskilt undersøgelse heraf.
Der er ikke udstedt administrative forskrifter eller
truffet principielle afgørelser vedrørende er-
hvervsbegrebet.

Lov nr. 102 af 6. april 1906 om
køb, som ændret ved senere love.
§ 4. Ved handelskøb forstås i denne lov køb, som
indgås mellem handlende i eller for deres bedrift.

Som handlende anses herved enhver, der gør
sig til bedrift at afhænde dertil indkøbte varer, at
drive vekselerer- eller bankforretning, forsik-
ringsvirksomhed, kommissionshandel, forlags-
virksomhed, apotek, beværtning, håndværk eller
fabrik, at overtage udførelse af bygnings- eller an-
lægsarbejder eller at befordre personer, gods eller
meddelelser. Dog anses ikke som handlende den,
som uden anden medhjælp end sin ægtefælle, sine
børn under 15 år og sit hustyende driver bevært-
ning, håndværk, befordringsvirksomhed eller sådan
ringe handel, hvortil ikke kræves særlig adkomst,
eller hvortil borgerskab udstedes uden betaling.

Købelovens § 4 giver en selvstændig og detailleret
bestemmelse af begrebet "handlende" for så vidt
angår lovens bestemmelser om handelskøb.
Ifølge Rigsdagstidende 1904-05 fremgår det, at
det har været tanken at sidestille alle forretnings-
drivende, hvis virksomhed efter sin beskaffenhed
kræver en ordnet forretning med en egentlig han-
delsvirksomhed.
Af hensyn til den skandinaviske retsenhed har
man dog måttet indføre visse modifikationer ved
den nærmere begrebsbestemmelse af udtrykket
handlende og således er f.eks. den større land-
brugsdrift, mejeridrift, handelsgartneri og lig-
nende virksomheder ikke omfattet, medmindre
de i det enkelte tilfælde drives i form af en egentlig
fabrikationsvirksomhed.
Den i kbl. § 4, stk. 2, anførte opregning omfatter
for det første virksomheder, hvis formål er selve
ombytningen af værdier, d.v.s. virksomheder,
der afhænder dertil indkøbte varer (importører,
eksportører, grossister). Dernæst medtages de
produktionsvirksomheder, som står i umiddelbar
forbindelse med handelsvirksomheden, f.eks.
håndværks- og fabrikationsvirksomheder. Ende-
lig nævnes visse virksomheder, der på grund af
deres betydelige forbrug anses at måtte undergi-
ves reglerne om handelskøb, nemlig virksomhe-
der, der udfører bygnings- eller anlægsarbejder
eller befordrer personer, gods eller meddelelser.
På tilsvarende måde er også forsikringsvirksom-
hed medtaget. Disse virksomheder indgår i meget
betydeligt omfang køb for deres bedrift, og de må
derfor tilrettelægge deres virksomhed på samme
måde som egentlige handlende.
Justitsministeriet har oplyst, at kbl. U 1975 § 4

198



har opgivet begrebet handlende og anvender i ste-
det udtrykket erhvervsdrivende, d.v.s. enhver,
der driver forretningsmæssigt organiseret virk-
somhed. Dette er i overensstemmelse med inten-
tionerne i kbl. § 4, stk. 2, og medfører således in-
gen ændring heri.

Lov nr. 147 af 4. april 1979 om
forbrugerkøb.
§ 4 a. Ved forbrugerkøb forstås et køb, som en
køber (forbruger) foretager hos en erhvervsdri-
vende, der handler som led i sit erhverv, når det
købte hovedsagelig er bestemt til ikke-erhvervs-
mæssig anvendelse for køberen, og sælgeren vid-
ste eller burde vide dette. Sælgeren har bevisbyr-
den for, at købet ikke er et forbrugerkøb.
Stk. 2. Som forbrugerkøb anses under i øvrigt
samme betingelser som nævnt i stk. 1 endvidere
køb fra ikke-erhvervsdrivende, hvis aftalen om
køb er indgået eller formidlet for sælgeren af en
erhvervsdrivende.

§ 84. Meddelelser efter §§ 81 og 83 kan også gives
til en producent eller en anden erhvervsdrivende,
der i forbindelse med købet har påtaget sig at af-
hjælpe eventuelle mangler ved salgsgenstanden.
I de køb, der er nævnt i § 4 a, stk. 2, kan meddelel-
serne endvidere gives til den erhvervsdrivende,
der har indgået eller formidlet aftalen om købet
for sælgeren.

§ 85. Vil køberen påberåbe sig en mangel over for
en producent eller en anden erhvervsdrivende,
der i forbindelse med købet har påtaget sig at af-
hjælpe eventuelle mangler, skal han give sælgeren
eller den anden erhvervsdrivende meddelelse her-
om inden rimelig tid, efter at han har eller burde
have opdaget mangelen. I modsat fald taber han
retten til at påberåbe sig mangelen.

Om begrebet erhvervsdrivende hedder det i be-
tænkning nr. 845/78 om forbrugerkøb s. 56:
"Sælgeren skal være en erhvervsdrivende, der
handler som led i sit erhverv. Udtrykket er-
hvervsdrivende er anvendt i en vid betydning.
Omfattet er for det første personer, der udøver
selvstændig erhvervsvirksomhed. Det gælder,
hvad enten der er tale om en hoved- eller bibe-
skæftigelse for den pågældende, men det må dog
kræves, at der er tale om en virksomhed af et vist
- ikke ubetydeligt - omfang. Enkeltstående salg
vil således normalt ikke være tilstraskkeligt til at
anse den pågældende som en erhvervsmæssig
sælger. Endvidere må offentlige virksomheder

anses som erhvervsdrivende, hvis de udøver en
virksomhed, der kan sidestilles med privat er-
hvervsvirksomhed, jfr. princippet i markedsfø-
ringslovens § 1 og forbrugerklagenævnslovens §
2. F.eks. må levering afvand fra offentlige vand-
værker til private forbrugere anses for forbruger-
køb. Det er ikke en betingelse for, at en sælger kan
anses for erhvervsdrivende, at han med sin virk-
somhed tilstræber en økonomisk gevinst."
Justitsministeriet har i øvrigt oplyst, at købelov-
ens begreb erhvervsdrivende er det samme som
dørsalgslovens.

Lov nr. 139 af 29. marts 1978 om
visse forbrugeraftaler (Dørsalg m.
v., postordresalg og løbende tje-
nesteydelser).
§ 1. Loven finder anvendelse på forbrugeraftaler
og på erhvervsdrivendes henvendelser med hen-
blik på indgåelse af sådanne aftaler.
Stk. 2. Som en forbrugeraftale betegnes en aftale,
som en erhvervsdrivende indgår i sit erhverv, når
den erhvervsdrivendes ydelse hovedsagelig er be-
stemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for den
anden part (forbrugeren) og den erhvervsdriven-
de vidste eller burde vide dette. Aftale om at udfø-
re arbejde for en erhvervsdrivende anses dog ikke
for en forbrugeraftale.
Stk. 3. Den erhvervsdrivende har bevisbyrden
for, at en aftale, han har indgået, ikke er en for-
brugeraftale.
Stk. 4. Under i øvrigt samme betingelser som
nævnt i stk. 2 finder kapitel 2 og 3 tillige anvendel-
se på aftaler om køb fra ikke-erhvervsdrivende,
hvis aftalen er indgået eller formidlet for sælgeren
af en erhvervsdrivende, samt på erhvervsdriven-
des henvendelser med henblik på indgåelse af så-
danne aftaler.

Ifølge bemærkningerne til loven fremgår det, at
ordet erhvervsdrivende omfatter enhver, som
driver privat erhvervsvirksomhed. Offentlige
virksomheder vil i almindelighed ikke kunne an-
ses for erhvervsdrivende. Såfremt det offentlige
udøver en virksomhed, som kan sidestilles med
privat erhvervsvirksomhed, vil loven imidlertid
være anvendelig. Dette er i overensstemmelse
med markedsføringslovens § 1.
Under folketingsbehandlingen afgav justitsmini-
steren over for retsudvalget følgende redegørelse
vedrørende begrebet erhvervsdrivende:
"Udtrykket "erhvervsdrivende" eller lignende
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udtryk, som begrebsmæssigt svarer hertil, anven-
des talrige steder i lovgivningen. Som eksempler
kan nævnes næringslovens § 1 ("selvstændig næ-
ringsvirksomhed"), markedsføringslovens § 1
("privat erhvervsvirksomhed"), og §§ 5, 6, 7 og
8 ("erhvervsdrivende"), aktieselskabslovens § 1,
stk. 1 ("erhvervsdrivende"), bogføringslovens §
1, stk. 1 ("udøver erhvervsvirksomhed", "er-
hvervsmæssigdriver"), moms-lovens § 3, stk. 1
("driver selvstændig erhvervsvirksomhed") og
selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 jfr. stk. 3
("indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed").
Der eksisterer imidlertid ingen kort og helt præcis
definition af begrebet erhvervsdrivende, og man
kan ikke uden videre gå ud fra, at den nærmere
afgrænsning skal foretages på nøjagtig samme
måde i de forskellige love.
Normalt vil der ikke være tvivl om, hvorvidt en
person er erhvervsdrivende. I tvivlstilfælde vil
den afgrænsning, som er lagt til grund andre ste-
der i lovgivningen, være vejledende. Det må ek-
sempelvis antages, at en fysisk eller juridisk per-
son, som er bogføringspligtig, momspligtig eller
omfattet af selskabsskatteloven normalt også vil
blive anset for erhvervsdrivende i relation til nær-
værende lov.
Omfattet af begrebet erhvervsdrivende er i første
række fysiske og juridiske personer, som driver
privat erhvervsvirksomhed i traditionel forstand,
d.v.s. afsætter varer, tjenesteydelser eller andet
med henblik på at opnå en økonomisk gevinst.
Også virksomhed, der udøves som bierhverv, er
som udgangspunkt omfattet. Det må dog kræves,
at virksomheden er af en vis varighed, og at den
har et vist ikke helt ubetydeligt omfang. En per-
son, som i et enkelt eller enkelte lejlighedsvise til-
fælde videresælger en vare med fortjeneste, vil så-
ledes i almindelighed ikke af denne grund kunne
anses for erhvervsdrivende.
Begrebet erhvervsdrivende i lovforslaget skal dog
ikke forstås snævert som kun omfattende fysiske
eller juridiske personer, hvis virksomhed tilsigter
opnåelse af en økonomisk gevinst. Eksempelvis
vil også brugsforeninger og andre andelsforenin-
ger i almindelighed være omfattet, uanset om der
kun handles med medlemmerne. Dette svarer til
forståelsen af begrebet "privat erhvervsvirksom-
hed" i markedsføringsloven, jfr. Forbrugerkom-
missionens betænkning II (betænkning nr.
681/1973) s. 17 og 69 f. Derimod vil foreninger,
organisationer og andre sammenslutninger, hvis
formål udelukkende er velgørende eller almen-
nyttigt, i almindelighed falde uden for begrebet
erhvervsdrivende, smig. herved s. 77 i Forbruger-

kommissionens beretning for 1975-1977, hvoraf
det fremgår, at organisationerne bag henholdsvis
"Rundskuedagen" og "Børnehjælpsdagen" ik-
ke er blevet anset for "erhvervsdrivende" i rela-
tion til markedsføringslovens § 8 om præmiekon-
kurrencer. Også sportsforeninger, faglige fore-
ninger, selskabelige foreninger og andre forenin-
ger med et ikke-økonomisk formål vil i alminde-
lighed falde uden for begrebet erhvervsdrivende.

Offentlige virksomheder vil som anført i bemærk-
ningerne til lovforslaget s. 9 kun kunne anses for
erhvervsdrivende i det omfang, virksomheden
kan sidestilles med privat erhvervsvirksomhed,
smig. herved markedsføringslovens § 1, forbru-
gerklagenævnslovens § 2, jfr. § 1 i bekendtgørelse
nr. 193 af 28. maj 1975 om forbrugerklagenæv-
nets virksomhedsområde, og Forbrugerkommis-
sionens betænkning II s. 17 og 37."
Justitsministeriet har yderligere bemærket, at der
ikke ministeriet bekendt foreligger retsafgørelser
vedrørende begrebet.

Lov nr. 243 af 8. maj 1917 om
kommission, handelsagentur og
handelsrejsende, som ændret ved
lov nr. 168 af 13. april 1938.
§ 2. Ved handlende forstås i denne lov enhver, der
gør sig til bedrift at afhænde dertil indkøbte varer,
at drive vekselerer- eller bankforretning, forsik-
ringsvirksomhed, kommissionshandel, forlags-
virksomhed, apothek, beværtning, håndværk el-
ler fabrik, at overtage udførelse af bygnings- eller
anlægsarbejder eller at befordre personer, gods el-
ler meddelelser, samt enhver, som er handelsa-
gent. Dog anses ikke som handlende den, som
uden anden medhjælp end sin ægtefælle, sine
børn under 15 år og sit hustyende driver bevært-
ning, håndværk, befordringsvirksomhed eller så-
dan ringe handel, hvortil ikke kræves særlig ad-
komst eller hvortil borgerskab udstedes uden be-
taling.

§ 5. Får nogen, som erhvervsmæssigt driver virk-
somhed som handelskommissionær, anmodning
fra en anden, med hvem han står i forretningsfor-
bindelse, om at besørge salg eller køb, der falder
indenfor denne hans virksomhed, skal han uden
ugrundet ophold give meddelelse, hvis han ikke
vil overtage hvervet. Gives sådan meddelelse ik-
ke, anses hvervet for overtaget.

Justitsministeriet har oplyst, at kommissionslo-
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vens begreb "handlende" er det samme som kø-
belovens med en enkelt udvidelse, nemlig han-
delsagenter.

Lovbekendtgørelse nr. 464 af 14.
september 1976 om tinglysning,
som ændret ved senere love.
§ 37. Hvor en fast ejendom varigt er indrettet med
en særlig erhvervsvirksomhed for øje, omfatter
tinglyst pantebrev i ejendommen, når intet andet
er aftalt, også det dertil hørende driftsinventar og
driftsmateriel - derunder maskiner og tekniske
anlæg af enhver art - og ved landejendomme tilli-
ge den til ejendommen hørende besætning, gød-
ning, afgrøder og andre frembringelser, for så
vidt de ikke udskilles ifølge en regelmæssig drift
af den pågældende ejendom.
Stk. 2. Er en ejendom forsikret, omfatter tinglyst
panteret i ejendommen, når intet andet er aftalt,
tillige det pantsattes forsikringssummer. Samme
regel gælder det i stk. 1 nævnte tilbehør.

§ 38. Når en bygning er opført, helt eller delvis,
og når maskiner, kedler, ovne el.lign. er blevet
indlagt i en ejendom på ejerens bekostning til
brug for ejendommen eller en der værende er-
hvervsvirksomhed, kan særskilt ret over bygnin-
gens materialer og over nævnte tilbehør ikke for-
beholdes, være sig som ejendomsret eller på an-
den måde. Tinglyst pantebrev i ejendommen
omfatter uden særlig vedtagelse også dette tilbe-
hør.

Justitsministeriet har oplyst, at ordet erhvervs-
virksomhed i tinglysningslovens §§ 37 og 38 i den
panteretlige teori og i retspraksis er afgrænset så-
ledes, at der ikke alene lægges vægt på, om virk-
somheden medfører et overskud. Også velgøren-
de institutioner vil kunne falde ind under reglen.
Udtrykket må tages i vid forstand.
Private skoler kan være omfattet af begrebet, jfr.
UfR 1933 s. 1118, idet det ikke på forhånd kan
afvises, at skoler med særlig faglig tilknytning
som f.eks. en landbrugsskole tillige er en er-
hvervsvirksomhed .
Fonds, legater, stiftelser og selvejende institutio-
ner vil også i tilfælde, hvor produktioner ikke til-
sigter at frembringe et overskud, typisk være om-
fattet af begrebet erhvervsvirksomhed, når der er
tale om en produktions-, udlejnings- eller lignen-
de virksomhed, og der på den faste ejendom er
installeret driftsinventar og driftsmateriel med
særlig produktion for øje.

Lovbekendtgørelse nr. 488 af 2.
oktober 1978 om rettens pleje,
som ændret ved senere love.
§ 241a. Personer, der driver erhvervsmæssig virk-
somhed, kan i sager, der vedrører denne, sagsø-
ges ved retten på det sted, hvorfra virksomheden
udøves.

Der foreligger hverken i forarbejderne til loven el-
ler i retspraksis nogen fortolkningsbidrag til for-
ståelse af begrebet erhvervsmæssig virksomhed.

Lov nr. 56 af 18. marts 1925 om
ægteskabets retsvirkninger, som
ændret ved senere love.
§ 18. En ægtefælle må ikke uden den anden ægte-
fælles samtykke afhænde eller pantsætte fast ejen-
dom, der er fælleseje, såfremt ejendommen tjener
til familiens bolig, eller hvis ægtefællernes eller
den anden ægtefælles erhvervsvirksomhed er
knyttet til den. Sådan ejendom må heller ikke
uden samtykke af den anden ægtefælle bortlejes
eller bortforpagtes, såfremt dette vil medføre, at
den ikke længere kan tjene til fælles bolig eller som
grundlag for erhvervsvirksomheden. Er den an-
den ægtefælle umyndig, meddeler værgen sam-
tykket.

Begrebet "erhvervsvirksomhed" er ikke nærme-
re uddybet i forarbejderne til loven.
Med hensyn til retspraksis har justitsministeriet
henvist til:
1) VLT 1931.273: Omkring en måned efter, at

en hustru havde forladt sin mand, udstedte
han uden hendes samtykke et skadesløsbrev
med pant i den gård, han drev. Da ægtefæl-
lernes erhvervsvirksomhed var knyttet til
gården ved udstedelsen af skadesløsbrevet,
og de øvrige betingelser i § 18 var til stede,
omstødtes handelen.

2) VLT 1928.55: En landmand havde uden
hustruens samtykke udstedt et skadesløsbrev
med pant i en bortforpagtet landbrugsejen-
dom tilhørende fællesboet. Pantsætningen
kunne ikke anfægtes af hustruen, da ægte-
fællernes erhvervsvirksomhed under de fore-
liggende omstændigheder ikke fandtes at
være knyttet til den pantsatte gård.
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Justitsministeriets cirkulære nr.
80 af 12. april 1965 om meddelelse
af tilladelser til køb m.v. af våben
og ammunition.
§ 2. Tilladelse til forhandling af de i § 1, stk. 1,
nr. 1, omhandlede våben og ammunition hertil
samt de i samme paragraf under nr. 2 nævnte vå-
ben bør kun meddeles sådanne erhvervsdrivende,
herunder brugsforeningsuddelere, i politikred-
sen, som har et rimeligt kendskab til våben og til
våbenhandel, og som har mulighed for at opbeva-
re våbnene på betryggende måde, jfr. § 5 i våben-
bekendtgørelsen, og om hvilke der ikke foreligger
sådanne oplysninger om personlige forhold eller
hidtidige vandel, at det må anses for betænkeligt,
at der meddeles dem tilladelse til at forhandle vå-
ben.

Justitsministeriet har oplyst, at ordet erhvervsdri-
vende ikke har givet anledning til særlige fortolk-
ningsspørgsmål, idet bestemmelsen i § 2 alene
vedrører sådanne erhvervsdrivende, som har et
rimeligt kendskab til våben og våbenhandel, som
har betryggende opbevaringsforhold for våben,
og hvorom der ikke i øvrigt foreligger sådanne
personlige oplysninger, at det må anses for betæn-
keligt, at der meddeles dem tilladelse til at for-
handle våben. Cirkulærets § 2 omfatter således
kun de handlende, der som et led i deres næring
har et rimeligt kendskab til våben og i øvrigt op-
fylder nævnte krav.
Særligt kan dog bemærkes, at ordene "herunder
brugsuddelere" blev indsat for at understrege, at
en godkendelse af fællesforeningen ikke er til-
strækkeligt, men at der kræves tilladelse til hvert
enkelt forretningssted.

Lov nr. 63 af 3. marts 1948 om
ydelse af juridisk bistand samt om
inkasso- og detektivvirksomhed
m.v., som ændret ved lov nr. 293
af 8. juni 1978.
§ 1. Denne lov finder anvendelse på enhver, der
i erhvervsmæssigt øjemed driver virksomhed:
1) med juridisk rådgivning eller anden juridisk

bistand, herunder repræsentation af arvin-
ger og bistand i navnesager,

2) med inddrivelse af fordringer (inkassobure-
auer),

3) — (ophævet),
4) med udforskning af private livsforhold m.v.

(detektivbureauer), eller
5) som mellemmand mellem personer, der øn-

sker at indgå ægteskab (ægteskabsbureauer).
Stk. 2. De i loven givne bestemmelser finder dog
ikke anvendelse på:
1) virksomhed som sagfører,
2) auktionslederes inkassationer af auktionskø-

besummer m.v.,
3) bistand, som ydes af statsautoriserede revi-

sorer i spørgsmål, der står i forbindelse med
regnskabs- og revisionsforhold,

4) sådan virksomhed, som sædvanlig drives af
banker, sparekasser og vekselerere inden for
grænserne af almindelig bank- og sparekas-
sevirksomhed, eller

5) sådan bistand, som sædvanlig ydes af arki-
tekter, bygmestre, rådgivende ingeniører og
landinspektører som et naturligt led i deres
almindelige erhvervsvirksomhed.

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte, at bestem-
te arter af virksomheder undtages fra lovens be-
stemmelser.

Begrebet "erhvervsdrivende" er ikke nærmere
uddybet i bemærkningerne til 1948-loven eller
vinkelskriverloven af 1943.
I justitsministeriets cirkulære nr. 194 af 1. juni
1943, pkt. I, er bl.a. bestemt, at "Virksomheder,
der ikke er af erhvervsmæssig karakter, såsom
"Studentersamfundets Retshjælp for ubemidle-
de", "Aarhus Retshjælp" og andre filantropiske
retshjælpsinstitutioner, omfattes ikke af lovens
bestemmelser". Cirkulæret indeholder ikke her-
udover bestemmelser af fortolkningsmæssig rele-
vans for spørgsmålet. Der findes justitsministeriet
bekendt ikke retsafgørelser om spørgsmålet, og
justitsministeriet har ikke truffet administrative
afgørelser på området.

Lovbekendtgørelse nr. 130 af 21.
marts 1978 om forbrugsbegræn-
sende foranstaltninger, som æn-
dret ved lov nr. 192 af 3. maj
1978.
§ 4. Ministeren for skatter og afgifter kan efter
samråd med det efter § 37 i lov om almindelig om-
sætningsafgift (merværdiafgift) nedsatte nævn
fritage varer af typer, der må antages udelukken-
de at blive anvendt til erhvervsmæssigt formål, for
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afgift. Ministeren for skatter og afgifter kan end-
videre efter samråd med nævnet fritage varer for
afgift, såfremt varernes anvendelse til teknisk
brug eller praktiske administrative hensyn i gan-
ske særlig grad taler derfor.

§ 5. Afgift svares af den, der i erhvervsmæssigt
øjemed fremstiller afgiftspligtige varer eller driver
mellemhandel med sådanne varer.
Stk. 2. Afgift svares endvidere af den, der indfører
afgiftspligtige varer fra udlandet, for så vidt den
pågældende ikke omfattes af bestemmelsen i stk.
1.
Stk. 3. Ved auktionssalg svares afgift, såfremt va-
ren hidrører fra en i henhold til stk. 1 anmeldt
virksomhed og ikke godtgøres at være afsat til en
sådan virksomhed.

Ved administrationen af bestemmelsen om af-
giftsfritagelse for varer af typer, der må antages
udelukkende at blive anvendt til erhvervsmæssigt
formål, har departementet for told- og forbrugsaf-
gifter oplyst, at begrebet "erhvervsmæssigt" for-
tolkes temmelig bredt (som en modsætning til
privat brug), således at der kan indrømmes af-
giftsfritagelse for varer, som udelukkende anven-
des til f.eks. undervisningsbrug på skoler og lære-
anstalter, på hospitaler og i institutioner m.v.

Lov nr. 519 af 13. december 1972
om told, som ændret ved senere
love.
§ 13. Finansministeren kan fastsætte regler, der
er nødvendige for anvendelsen af De europæiske
Fællesskabers bestemmelser om beskyttelse mod
dumping, præmier eller subventioner fra lande,
der ikke tilhører De europæiske Fællesskaber.
Stk. 2. Toldvæsenet kan afkræve importører, eks-
portører, producenter, andre næringsdrivende og
erhvervsorganisationer de oplysninger, som er
nødvendige for at opfylde oplysningspligten over
for Fællesskaberne i henhold til de bestemmelser,
der nævnes i stk. 1. Toldvæsenet kan endvidere
i det omfang, formålet gør det nødvendigt, efterse
de pågældendes forretningsbøger, øvrige regn-
skabsmateriale og korrespondance m.v.

Det er oplyst, at der ikke har foreligget sager af
den omhandlede art til behandling hos toldvæse-
net.

Lovbekendtgørelse nr. 305 af 26.
maj 1978 om almindelig omsæt-
ningsafgift (merværdiafgift), som
ændret ved lov nr. 443 af 13. sep-
tember 1978 og lov nr. 542 af 1.
november 1978.
§ 1. Efter denne lovs bestemmelser skal der svares
en afgift til statskassen i alle led af den erhvervs-
mæssige omsætning af varer og ydelser samt ved
indførsel fra udlandet.

§ 3. Afgiften svares af:
a. Den, der driver selvstændig erhvervsvirksom-
hed med afsætning af varer og afgiftspligtige ydel-
ser.

d. Andre statslige, amtskommunale og kommu-
nale institutioner, for så vidt de afsætter varer og
afgiftspligtige ydelser i konkurrence med er-
hvervsvirksomheder. Leverancer fra en amts-
kommunal eller kommunal institution til andre
institutioner under samme amtskommune eller
kommune betragtes ikke som afsætning. Det
samme gælder leverancer fra en institution, der
drives i fællesskab af flere amtskommuner eller
kommuner, til de amtskommuner eller kommu-
ner, som er parthavere i institutionen.

Stk. 2. Efter samråd med det i § 37 omhandlede
nævn bestemmer ministeren for skatter og afgif-
ter, i hvilket omfang erhvervsvirksomheder og
foreninger skal svare afgift af varer og afgiftsplig-
tige ydelser, når de udelukkende fremstilles eller
præsteres til virksomhedens eller foreningens eget
brug.

Efter merværdiafgiftslovens § 1 skal der svares en
afgift til statskassen i alle led af den erhvervsmæs-
sige omsætning af varer og ydelser samt ved ind-
førsel fra udlandet. Retningslinierne for, hvem
der skal svare afgift - og dermed registreres hos
toldvæsenet - er indeholdt i lovens §§ 3-5. Det er
således fastsat, at afgiften skal svares af bl.a. den,
der driver selvstændig erhvervsvirksomhed med
afsætning af varer og afgiftspligtige ydelser (§ 3,
stk. 1, punkt a).
Departementet for told- og forbrugsafgifter har
oplyst, at tolddirektoratet ved administrationen af
afgifts- og registreringspligten har taget udgangs-
punkt i bl.a. det i "Redegørelse vedrørende Mer-
værdiafgift" (1964) og i bemærkningerne til lo-
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ven, specielt bemærkningerne til lovens § 3, an-
førte.
Det fremgår heraf, at der skal svares afgift af en-
hver, der i erhvervsmæssigt øjemed driver selv-
stændig virksomhed med afsætning af varer og af-
giftspligtige ydelser. Der skal således ikke svares
afgift af afsætning, der ikke sker i erhvervsmæssig
øjemed, som f.eks. når en privat afsætter dele af
sit indbo. Der skal heller ikke svares afgift af ydel-
ser, som udøves af f.eks. almindelig hushjælp eller
af handelsrejsende, idet de pågældende ikke dri-
ver selvstændig erhvervsvirksomhed, men må
anses som lønmodtagere.
Det fremgår videre, at pligten til at svare afgift
imidlertid også omfatter visse virksomheder, der
ikke i almindelig forstand kan karakteriseres som
værende erhvervsvirksomheder. Dette gælder så-
ledes andelsforeninger m.v., ligesom også statsli-
ge og kommunale institutioner, der har afgifts-
pligtig afsætning, har pligt til at svare afgift. Også
af auktionssalg skal der svares afgift.
Der er dog ved den pr. 1. oktober 1978 gennem-
førte ændring af loven (lov nr. 204 af 10. maj
1978) sket en vis begrænsning i afgiftspligten for
offentlige institutioner, således at disse kun bliver
afgiftspligtige, når de afsætter varer og afgiftsplig-
tige ydelser i konkurrence rned erhvervsvirksom-
heder (§ 3, stk. 1, punkt d).
Ved toldvæsenets administration af, hvorvidt en
person driver selvstændig erhvervsvirksomhed el-
ler er lønmodtager, har main især lagt til grund,
om virksomheden drives for egen regning og risi-
ko, d.v.s. at indehaveren sædvanligvis afholder
samtlige driftsudgifter og oppebærer indtægterne
samt har egne driftsmidler og eventuelt har ansat
lønnet personale i virksomheden.
Vejledende vil endvidere være, om personens
indtægter ved det pågældende forhold (afsætning
af ydelser) vil blive anset som A-indkomst i hen-
hold til kildeskatteloven, samt om vedkommende
kan anses for omfattet af bestemmelserne i ferie-
loven, lov om arbejdsmarkedets tillægspension og
sygesikringsloven.
Ovennævnte kriterier er anført i AFGIFT-
MOMS, kap. 4, Registrering, og anvendes ved
distriktstoldkamrenes administration af begrebet
' ' selvstændig erhvervsvirksomhed '.
Direktoratet har endvidere oplyst, at der ikke
foreligger retsafgørelser vedrørende begrebet
"selvstændig erhvervsvirksomhed", og at den
anlagte fortolkning af begrebet kun sjældent giver
anledning til forespørgsler af principiel art.

Lovbekendtgørelse nr. 129 af 21.
marts 1978 om forskellige for-
brugsafgifter, som ændret ved lov
nr. 192 af 3. maj 1978.
§ 2. Enhver virksomhed, der i erhvervsmæssigt
øjemed fremstiller eller indfører og driver mel-
lemhandel med fjernsynsmodtagere, skal anmel-
des for kontrolmyndigheden, inden virksomhe-
den påbegyndes.

§ 4. Enhver virksomhed, der i erhvervsmæssigt
øjemed fremstiller eller som her til landet indfører
de i § 3 omhandlede afgiftspligtige varer, skal an-
meldes for kontrolmyndigheden, inden virksom-
heden påbegyndes.

Stk. 3. Toldvæsenet kan tillade, at afgiftsberigti-
gelsen af varer, der indføres her til landet i er-
hvervsmæssigt øjemed, sker i forbindelse med
indførslen, således at afgiften afregnes efter reg-
lerne i toldlovens kapitel 8.

§ 6.
Stk. 3. Enhver virksomhed, der i erhvervsmæs-
sigt øjemed fremstiller de i stk. 1 nævnte varer,
skal anmeldes for kontrolmyndigheden, inden
virksomheden påbegyndes.

§ 8. Enhver virksomhed, der i erhvervsmæssigt
øjemed fremstiller, eller som her til landet ind-
fører tændstikker, skal anmeldes for kontrol-
myndigheden, inden virksomheden påbegyndes.
Pakning af varer i detailpakninger betragtes som
fremstilling.

§ 10.
Stk. 3. Enhver virksomhed, der i erhvervsmæs-
sigt øjemed fremstiller afgiftspligtige varer, skal
anmeldes for kontrolmyndigheden, inden virk-
somheden påbegyndes.

§ 11 a. -----
Stk. 2. Enhver virksomhed, der i erhvervsmæs-
sigt øjemed fremstiller de i stk. 1 nævnte varer,
herunder virksomheder, der alene foretager pak-
ning af varerne, skal anmeldes for kontrolmyn-
digheden, inden virksomheden påbegyndes.
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§ 12.
Stk. 2. Enhver virksomhed, der i erhvervsmæs-
sigt øjemed fremstiller eller som her til landet ind-
fører spillekort, skal anmeldes for kontrolmyndig-
heden, inden virksomheden påbegyndes.

Departementet for told- og forbrugsafgifter har
oplyst, at man ved afgrænsningen af begrebet
"erhvervsmæssig" i relation til bestemmelserne
om registrering hos toldvæsenet efter punktaf-
giftslovgivningen følger samme retningslinier
som anført ovenfor om merværdiafgiftsloven.
Departementet har endvidere oplyst, at man i
princippet anvender samme retningslinier ved
administrationen af sådanne afgiftsfritagelser,
som er betinget af, at de pågældende varer anven-
des erhvervsmæssigt. Det gælder f.eks. § 8 i lov
om afgift af sukker m.m., § 15, stk. 2, nr. 2, i lov
om afgift af spiritus m.m., og § 9, stk. 2, i lov om
afgift af benzin.

Lov nr. 151 af 24. april 1975 om
erhvervsregisteret.
§ 1. Under økonomiministeren oprettes et cen-
tralt erhvervsregister, der:
1 ) bistår offentlige myndigheder i erhvervsregi-

streringsspørgsmål,
2) efter anmodning kan give oplysninger om de

registrerede enheder til offentlige myndighe-
der, jfr. § 10, samt til andre, jfr. § 11, og

3) medvirker ved samordning og forenkling af
den offentlige erhvervsregistrering.

§ 2. Erhvervsregistret opbygger og fører en for-
tegnelse over enheder, som i henhold til lov er be-
rettiget eller forpligtet til registrering hos offentli-
ge myndigheder eller institutioner, og som:
1) beskæftiger lønnet medhjælp eller
2) udøver selvstændigt erhverv eller
3) er filialer eller afdelinger under de i nr. 1 og

2 nævnte enheder.

Danmarks Statistik har oplyst, at loven og be-
mærkningerne hertil ikke indeholder en defini-
tion af begrebet erhvervsdrivende, ligesom der ik-
ke er udstedt administrative forskrifter eller ret-
ningslinier, der belyser forståelsen af begrebet.

I bemærkningerne til § 2, stk. 1, i erhvervsregi-
sterloven anføres bl.a. til belysning af begreberne
"enheder som beskæftiger lønnet medhjælp eller
udøver selvstændigt erhverv", at der ikke kan

"medtages en videre kreds af husholdninger end
de, der som arbejdsgivere måtte være omfattet af
kildeskattelovens og/eller ATP-lovens bestem-
melser' '.
Danmarks Statistik har endvidere meddelt, at der
ikke i forbindelse med erhvervsregisterloven er
truffet retslige afgørelser, som belyser spørgsmå-
let om afgrænsningen af begrebet erhvervsdri-
vende, og at der ikke har været behov for principi-
elle administrative afgørelser vedrørende af-
grænsningsspørgsmålet .
Vedrørende den administrative praksis der følges
ved administrationen har Danmarks Statistik op-
lyst, at erhvervsregisteret modtager oplysninger
om registreringsenheder fra allerede eksisterende
erhvervsregistre i toldvæsenet, statsskattedirekto-
ratet og Danmarks Statistik, men at disse myn-
digheders registre ikke er baseret på en sondring
mellem erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdri-
vende.

Lovbekendtgørelse nr. 15 af 12.
januar 1972 om Danmarks Stati-
stik.
§ 8. Alle erhvervsdrivende skal efter anmodning
fra Danmarks Statistik afgive oplysninger om føl-
gende:
1) virksomhedens art og ejerforhold, arealan-

vendelse, anlæg og materiel, personel,
arbejds- og lønforhold, produktion, herun-
der udført transport og præsterede service-
ydelser i øvrigt, ordrebeholdninger samt be-
vægelser heri, omsætning og priser, lønud-
gift, varekøb, driftsudgifter i øvrigt, investe-
ringsudgifter og lager,

2) for landbrug, gartneri og skovbrug endvide-
re om høstudbytte, husdyrhold og pelsdyr,

3) for forsikringsvirksomhed, pengeinstitutter
og anden kreditformidlende virksomhed
endvidere om arten og omfanget af samt vil-
kårene for ydede eller formidlede kreditter
og modtagne indskud samt oplysning om, til
hvilke grupper af debitorer lånene er ydet, og
fra hvilke grupper af kreditorer indskuddene
er modtaget,

4) for banker og sparekasser yderligere om den
pålydende værdi af ejerpantebreve, der
modtages som sikkerhed for byggelån.

Stk. 2. Selskaber, foreninger, institutioner o.
lign., der ikke driver erhvervsvirksomhed, skal ef-
ter anmodning fra Danmarks Statistik afgive op-
lysninger om virksomhedens art og ejerforhold,
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arealanvendelse, personel, arbejds- og lønfor-
hold, lønudgift, investeringsudgift og om aktiver
og passiver og bevægelsen i disse.
Stk. 3. Fremsætter en landsomfattende organisa-
tion af erhvervsdrivende ønske om, at der inden
for det pågældende erhverv tilvejebringes statisti-
ske oplysninger ud over de i stk. 1 angivne, kan
økonomi- og budgetministeren efter indstilling
fra styrelsen påbyde afgivelsen af sådanne oplys-
ninger til Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik har oplyst, at loven og be-
mærkningerne hertil ikke indeholder en definiti-
on af begrebet erhvervsdrivende, ligesom der ikke
er udstedt generelle bekendtgørelser, der belyser
forståelsen af begrebet. Danmarks Statistik har
endvidere oplyst, at der ikke er truffet hverken
retslige eller administrative afgørelser vedrørende
afgrænsningen, idet loven giver hjemmel til at
indhente oplysninger fra såvel offentlige myndig-
heder og institutioner som fra erhvervsdrivende
og ikke-erhvervsdrivende virksomheder og insti-
tutioner.

Lovbekendtgørelse nr. 603 af 30.
november 1978 om landbrugs-
ejendomme.
§ 18.
Stk. 5. Landbrugsministeren kan endvidere med-
dele tilladelse til, at en eller flere personer erhver-
ver adkomst på en landbrugsejendom, når:

2) erhvervelsen sker i erhvervsøjemed med hen-
blik på en ikke-jordbrugsmæssig anvendel-
se, som i øvrigt må anses som ønskelig ud fra
en almindelig samfundsmæssig vurdering.

Det er ikke nærmere præciseret i bemærkninger-
ne til loven, hvorledes begrebet "erhvervsøje-
med" nærmere skal forstås.
Landbrugsministeriet har oplyst, at bestemmel-
sen navnlig finder anvendelse i forbindelse med
meddelelse af tilladelse til erhvervsmæssig råstof-
indvinding på landbrugsejendomme. Bestem-
melsen finder også anvendelse med hensyn til an-
den erhvervsmæssig virksomhed, der naturligt
hører hjemme i det åbne land, således f.eks.
dambrugsvirksomhed, ridestaldsvirksomhed el-
ler tækkemandsvirksomhed. Det forudsættes, at
virksomheden er af en seriøs karakter, og at ejen-
dommen er egnet til formålet.

Efter landbrugslovens §§ 20-21 kan der under til-
svarende betingelser meddeles tilladelse til, at sel-
skaber m.m. erhverver landbrugsejendomme.

Lovbekendtgørelse nr. 358 af 11.
juli 1978 om støtte til miljøinve-
steringer.
§ 1. Støtte kan ydes til investeringer, som er-
hvervsvirksomheder, der ikke ejes af det offentli-
ge, foretager i forureningsbegrænsende projekter
vedrørende anlæg eller indretninger, som var i
drift den 1. oktober 1974. Der kan kun ydes støtte
til den del af investeringen, der indebærer forure-
ningsbegrænsning.
Stk. 2. Støtte kan kun ydes til projekter, som vil
indebære en væsentlig reduktion af forureningen
fra de enkelte virksomheder.
Stk. 3. Skal projektet etableres i tilknytning til en
virksomhed, et anlæg eller en indretning, som be-
handles efter miljøbeskyttelsesloven eller regler
udstedt i medfør heraf, skal der være truffet ende-
lig administrativ afgørelse efter disse bestemmel-
ser, før tilsagn om støtte kan meddeles.

Bekendtgørelse nr. 205 af 3. maj
1978 om støtte til miljøinvesterin-
ger.
§ 1. Støtte kan ydes til investeringer, som en er-
hvervsvirksomhed foretager i projekter vedrøren-
de anlæg eller indretninger, som var i drift den 1.
oktober 1974. Støtte kan ydes til den del af inve-
steringen, der indebærer en væsentlig reduktion
af den forurening, der er forårsaget af virksomhe-
dens udledning i forbindelse med produktionen.
Stk. 2. Støtte kan ikke ydes til virksomheder, som
ejes af det offentlige eller til virksomheder, hvori
det offentlige har en væsentlig økonomisk interes-
se.
Stk. 3. Støtte kan kun ydes til projekter, hvis ho-
vedsigte er en reduktion af forureningen af de yd-
re omgivelser.

Miljøministeriet har oplyst, at der ikke i bemærk-
ningerne til lovforslaget eller i administrative for-
skrifter eller retningslinier er foretaget en yderli-
gere afgrænsning af, hvordan begrebet "er-
hvervsdrivende" skal fortolkes.
Der er heller ikke i den administrative praksis
truffet konkrete afgørelser, der indskrænker for-
tolkningen af begrebet "erhvervsvirksomheder' '.
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Miljøministeriet bemærker dertil, at der naturlig-
vis kun søges om støtte af ansøgere, der selv opfat-
ter sig som omfattet af støtteloven.
Støtte er således ydet til selvejende institutioner,
der driver campingpladser og vandrerhjem m. v.,
samt f.eks. til varmeværker i forbindelse med an-
delsboligforeninger og lignende. Derimod falder
erhvervsvirksomheder, der ejes af det offentlige,
eller hvori det offentlige har en væsentlig økono-
misk interesse, uden for lovens formelle rammer,
jfr. lovens § 1, stk. 1.

Lovbekendtgørelse nr. 130 af 15.
april 1975 om ophavsretten til lit-
terære og kunstneriske værker,
som ændret ved senere love.
§ 2 . - -
Stk. 3. Værket gøres tilgængeligt for almenheden,
når det fremføres offentligt, eller når eksemplarer
af det udbydes til salg, leje eller lån eller på anden
måde spredes til almenheden eller vises offentligt.
Som offentlig fremførelse anses også. fremførelse
i en erhvervsvirksomhed, der finder sted for en
større kreds, som ellers måtte anses som ikke-
offentlig.

§ 18. -----
Stk. 2. Med henblik på udlån til blinde, svagtse-
ende og andre, som på grund af invaliditet er ude
afstand til at læse almindelige bøger, er det tilladt
ved lydoptagelse at fremstille eksemplarer af ud-
givne litterære værker, når det ikke sker i er-
hvervsøjemed. For sådan optagelse har ophavs-
manden krav på vederlag.

§ 20. Et udgivet værk, som ikke er et sceneværk
eller filmværk, kan fremføres offentligt i følgende
tilfælde:

e. ved lejligheder, hvor tilhørere eller tilskuere har
adgang uden betaling, for så vidt fremførelsen af
værker som de her omhandlede ikke er det væ-
sentlige ved den pågældende foranstaltning og
denne ikke finder sted i erhvervsøjemed.

§ 25.
Stk. 2. Kunstværker, som indgår i en samling, el-
ler som udstilles eller udbydes til salg, kan afbildes
i kataloger over samlingen og i meddelelser om
udstilling eller salg. Kunstværker kan også afbil-

des, når de er varigt anbragt på eller ved en for
offentligheden tilgængelig plads eller vej, men er
kunstværket hovedmotivet, og udnyttes gengivel-
sen erhvervsmæssigt, har ophavsmanden krav på
vederlag, medmindre det drejer sig om afbildning
i aviser.

§ 47. Når grammofonplader eller andre indret-
ninger, på hvilke lyd er overført, inden for det i
§ 46 nævnte tidsrum anvendes til lydradio- eller
fjernsynsudsendelse eller i erhvervsmæssigt øje-
med bruges ved andre offentlige fremførelser, har
såvel fremstilleren som de udøvende kunstnere,
hvis fremførelser gengives, krav på vederlag. Har
to eller flere kunstnere samvirket ved fremførel-
sen, kan de kun i fællesskab gøre vederlagskravet
gældende. De udøvende kunstneres ret kan kun
gøres gældende gennem fremstilleren eller gen-
nem et af ministeren for kulturelle anliggender
godkendt fællesorgan for fremstillerne og de ud-
øvende kunstnere.

§ 48. En lydradio- eller fjernsynsudsendelse må
ikke uden radio- eller fjernsynsforetagendets sam-
tykke udsendes af andre. Den må ej heller uden
sådant samtykke affotograferes eller optages på
grammofonplade, bånd, film eller anden indret-
ning, ved hjælp af hvilken den kan gengives, eller
i erhvervsøjemed gøres tilgængelig for almenhe-
den.

Kulturministeriet har oplyst, at der ikke er ud-
stedt administrative forskrifter eller retningslini-
er, der vedrører forståelsen af begrebet erhvervs-
øjemed m.v.
Så vidt det er kulturministeriet bekendt, forelig-
ger ingen principielle retsafgørelser eller admini-
strative afgørelser i denne forbindelse, der har di-
rekte relation til de nævnte lovbestemmelser.
Derimod findes en række retsafgørelser angående
visse bestemmelser i loven om forfatterret og
kunstnerret af 26. april 1933, der i hovedsagen
svarer til bestemmelserne i ophavsretsloven af
1961. I øvrigt har ministeriet bemærket, at det i
praksis oftest forekommende problem er, om en
fremførelse af et beskyttet værk har fundet sted for
en offentlig eller for en privat kreds - ikke, om
fremførelsen er sket i erhvervsøjemed eller i for-
skellige former for almennyttigt øjemed.
Om de enkelte bestemmelser har kulturministeri-
et oplyst følgende:
ad § 2, stk. 3: Bestemmelsen (om fremførelse af
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værker " i en erhvervsvirksomhed ' ') sigter på den
såkaldte "industrimusik' ' : grammofon- og radio-
underholdning i fabrikker og andre erhvervsvirk-
somheder. Den svarer til retspraksis, jfr. UfR.
1952, side 269. I denne sag blev det fastslået, at
udsendelse af radiomusik gennem højttalere i en
fabrik, der beskæftigede 2.150 personer, måtte
anses for offentliggørelse i forfatterretslovens for-
stand. En påstand om, at musikudførelsen ikke
tilsigtede noget erhvervsøjemed, blev ikke taget til
følge. Efter den af KODA fulgte praksis opkræves
der normalt afgift, når der i en erhvervsvirksom-
hed spilles musik for en kreds på over 40 personer.

ad § 18, stk. 2: Bestemmelsen angår fremstilling
af "lydbøger" med henblik på udlån til blinde
m.v. Der er ikke i forarbejderne taget stilling til,
hvad der skal forstås ved "erhvervsøjemed", og
der foreligger ingen ministeriet bekendt praksis
herom.

ad § 20, litra c: Som det fremgår af bemærknin-
gerne til bestemmelsen, har man forladt det i for-
fatterretsloven (§ 14, g) og h), nr. 2) anvendte kri-
terium "privat erhvervsøjemed", idet dette hav-
de givet anledning til en del tvivl. I den forbindel-
se henvises til en retsafgørelse (UfR. 1944, side
407), hvor det blev fastslået, at der forelå "er-
hvervsøjemed" i et tilfælde, hvor en kommune
havde arrangeret en folkefest med musikudførel-
se. Festens overskud skulle anvendes til fornyelse
af musiktribunen i et kommunalt anlæg. Over-
skuddet ved tidligere tilsvarende fester var blevet
anvendt i "humant eller kulturelt øjemed". Der
var gratis adgang for publikum. Det afgørende
kriterium var, at festen tilsigtede at skaffe kommu-
nen økonomisk udbytte til fremme af egne formål.
Et lignende kriterium er blevet anvendt i et tilfæl-
de, hvor en idrætsforening havde arrangeret en
bazar med gratis adgang for publikum (UfR.
1933, side 732). - Musikudførelse under en fjer-
kræudstilling er blevet anset for - i hvert fald til
dels - at have tjent privat erhvervsøjemed, selv
om det af arrangøren blev gjort gældende, at han
ikke havde haft økonomisk fordel af musikudfø-
relsen, som ikke var blevet omtalt i annoncerin-
gen (UfR. 1935, side 116).
I øvrigt kan henvises til den i det foregående un-
der § 2, stk. 3, nævnte afgørelse (UfR. 1952, side
269). Den her omhandlede musikudførelse blev
- under hensyn til den måde hvorpå den var ind-
gået i arbejdsvilkårene på virksomheden - anset
for at være en foranstaltning, der måtte sidestilles
med det i forfatterretslovens § 14, h), nr. 2, nævn-

te erhvervsøjemed. - I forbindelse hermed be-
mærkes, at folketingsudvalget i sin betænkning
over forslaget til lov om ophavsret (afgivet 27.
april 1961) udtrykkelig har fastslået, at § 20 ikke
vil kunne påberåbes af erhvervsvirksomheder
som hjemmel for vederlagsfri offentlig fremførelse
af beskyttede værker, navnlig musikværker, un-
der arbejdet i virksomhederne.

ad § 25, stk. 2: Der findes ingen nærmere præci-
sering af, hvad der forstås ved erhvervsmæssig
udnyttelse af en gengivelse af et kunstværk i de i
bestemmelsen omhandlede tilfælde. Som eksem-
pel kan nævnes fremstilling og salg af postkort,
hvor vedkommende kunstværk er hovedmotivet,
jfr. bemærkningerne til bestemmelsen.

ad. § 47, stk. 1: Bestemmelsen om et vederlags-
krav for såvel fremstilleren af et fonogram som for
de medvirkende udøvende kunstnere i tilfælde,
hvor fonogrammet i erhvervsmæssigt øjemed
bruges ved andre offentlige fremførelser end ved
radio- eller fjernsynsudsendelser, blev indføjet af
folketingsudvalget under behandlingen af forsla-
get til lov om ophavsret, jfr. betænkning af 27.
april 1961. Udvalget har ikke nærmere defineret
begrebet "erhvervsmæssigt øjemed".

ad. § 48, stk. 1: Ifølge redegørelsen i betænkning
nr. 459/ 1967 om fællesantenneanlæg fremgår det
side 17, at Danmarks Radio anser udnyttelsen af
en udsendelse for at være erhvervsmæssig i alle til-
fælde, hvor adgangen til de pågældende lokaler er
betinget af betaling.

Lovbekendtgørelse nr. 129 af 15.
april 1975 om retten til fotografi-
ske billeder, som ændret ved lov
nr. 239 af 8. juni 1977.
§ 10. Når fotografen har overdraget et eller flere
eksemplarer af et fotografisk billede til andre, eller
når billedet er udgivet, må overdragne eller ud-
givne eksemplarer udstilles offentligt.
Et offentliggjort fotografisk billede kan også på
anden måde vises offentligt, når det sker i forbin-
delse med undervisning. Det kan ligeledes frem-
vises offentligt i forbindelse med foredrag, såfremt
adgangen er fri og foredraget ikke tjener erhvervs-
øjemed, eller såfremt det afholdes udelukkende i
velgørende, folkeoplysende eller andet almennyt-
tigt øjemed.
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de lejede lokaler og hans forbedringer af disse.
Boligstyrelsen har oplyst, at begrebet erhvervs-
virksomhed ikke er afgrænset i forarbejderne til
loven. Der er heller ikke udstedt administrative
forskrifter, der nærmere belyser forståelsen.
Boligstyrelsen har endvidere oplyst, at der findes
en righoldig domspraksis vedrørende udlejerens
adgang til at opsige en lejer, der driver erhvervs-
virksomhed.
Følgende retsafgørelser kan nævnes:
1) UfR. 1947. 1011 HKK: Brugsforening, der

havde næringsbrev og også handlede med
ikke-medlemmer, beskyttet.

2) UfR. 1953. 600 0: Erhvervsbeskyttelsen
gælder også udlejning delvis til brug for er-
hvervsvirksomhed (systue).

3) J 1957. 251: En beboelseslejlighed, hvori L's
hustru drev systue, fandtes under de forelig-
gende omstændigheder ikke beskyttet.
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Kulturministeriet har oplyst, at reglen er udfor-
met i så nær tilknytning som muligt til bestem-
melserne i ophavsretslovens § 20.

Lov nr. 237 af 8. juni 1979 om
leje.
§ 88. En lejer, der driver en erhvervsvirksomhed,
hvis stedlige forbliven i ejendommen er af væsent-
lig betydning og værdi for virksomheden, kan
kun opsiges efter § 83, hvis opsigelsen er rimelig
ud fra en vurdering af begge parters forhold.
Stk. 2. Ved afgørelsen efter stk. 1 skal der bl.a.
tages hensyn til længden af det tidsrum, hvori for-
retningen har været drevet i de lejede lokaler,
værdien af kundekredsen, forretningens nettoov-
erskud, vægtige indvendinger mod lejerens per-
son eller forretningsførelse, hans behandling af





Bilag 6

Statistiske oplysninger om fonde,
der er offentligt stadfæstet.

Fondsudvalget har foretaget en statistisk under-
søgelse af fonde, hvis fundats er offentligt stad-
fæstet. Undersøgelsen vedrører:
fondes egenkapital (i seneste regnskabsår - typisk
1979 eller 1980)
fondes overskud
fondes uddeling til formålet
hvor mange fonde, der har en bestemmende
indflydelse over en erhvervsvirksomhed.

Undersøgelsen er foretaget ved en rundspørge til
de enkelte ministerier. Der er ikke valgt samme

opgørelsesprincipper i de enkelte besvarelser, og
alle talmæssige oplysninger må derfor tages som
cirkatal. Særligt bemærkes, at det ikke af besva-
relserne kan ses, om fondenes egenkapital er op-
gjort til kursværdi eller anden værdi, eller om be-
grebet »overskud« indeholder den beløbsmæssi-
ge angivelse efter fradrag for administrations-
omkostninger og/eller henlæggelser.
Nogle ministerier har alene indsendt oplysnin-
ger om fonde med en kapital på over 100.000 kr.
Dette vil nærmere fremgå af noterne til under-
søgelsen.

Er-
hvervs-

4629 5)5.859.554.750 kr.6)362.894.951 kr.
81

Oplysningerne vedrører 243 fonde.
Oplysningerne vedrører 86 fonde.
Oplysningerne vedrører 41 fonde.
Oplysningerne vedrører 206 fonde.

6)180.582.356
kr.

5) Oplysningerne vedrører 3013 fonde.
6) Oplysningerne vedrører 2816 fonde.
7) Med hensyn til fonde under undervisnings-
ministeriet gælder, at størstedelen bestyres af
universiteterne og de højere læreanstalter.
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Bilag 7.

Afgrænsning af fonde over for andre
juridiske personer m.v.

1. Indledning.

I det følgende foretages en begrebsmæssig
afgrænsning af fonde, legater, stiftelser og
lignende selvejende institutioner i forhold til
andre juridiske personer.
Ved afgrænsningen er lagt til grund, at en
fond navnlig har følgende retlige karakteristi-
ka:
1) En formue, der er uigenkaldeligt udskilt

fra stifterens formue.
2) Et eller flere bestemte formål.
3) Rådighedsbeføjelserne er overladt til en

selvstændig ledelse.
4) Fonden kan som sådan erhverve rettig-

heder og påtage sig forpligtelser, dvs. at
den er et selvstændigt retssubjekt.

5) Ingen fysisk eller juridisk person uden for
institutionen har ejendomsretten til fon-
dens formue.

2. Afgrænsninger over for båndlagte kapitaler,
renteydelseskapitaler m.m.

1° Båndlagte kapitaler
Arv kan båndlægges ved testamente. Bånd-
lagte kapitaler kan endvidere etableres ved
gave.
Når arv eller gave er båndlagt, kan arvingen
eller gavemodtageren ikke råde over kapita-
len i levende live, men alene hæve renten.
Kreditorerne kan ikke søge fyldestgørelse i
kapitalen, så længe den begunstigede lever.
Tilsvarende gælder uhævede renter indtil 6
måneder efter forfaldsdagen.
Båndlagte kapitaler og kapitaler, der tilhører
fonde, ligner hinanden derved, at udbyttet af
kapitalen i begge tilfælde tilfalder arvingen
(gavemodtageren) henholdsvis den berettige-
de efter formålet. De adskiller sig fra hinan-
den derved, at der ved båndlagte kapitaler
ikke som ved fonde er en selvstændig ledelse,
der bestyrer kapitalen. Ved en båndlagt kapi-
tal er den begunstigede frataget rådigheden
over kapitalen, der heller ikke kan danne

grundlag for kreditorforfølgning. En fond kan
inden for fundatsens rammer råde over kapi-
talen, som også kan tjene som grundlag for
fondens kreditorer. Fonden selv har ejen-
domsretten til kapitalen. En båndlagt kapital
falder i arv efter den person, der er begunsti-
get. Derimod kan der begrebsmæssigt ikke
ske arvefald efter en fond, der ingen arvinger
har.

2° Rentenydelseskapitaler
Ved rentenydelseskapitaler tilkommer alene
renten den begunstigede. Kapitalen tilhører
aldrig den pågældende. Man har i teorien
sondret mellem rentenydelse med udlagt kapi-
talejer og rentenydelse uden udlagt kapitalejer.
Ved rentenydelse med udlagt kapitalejer ud-
lægges kapitalen til en fysisk eller juridisk
person, og trediemand oppebærer indtægter-
ne. Ved rentenydelse uden udlagt kapitalejer
udlægges kapitalen ikke med det samme.
Testator har bestemt, at arvingen til kapitalen
(tillige) skal overleve rentenyderen. Retligt
tilhører kapitalen stadig arveladers bo. Når
rentenyderen dør, må boet reassumeres.
Rentenyderen kan ikke disponere over kapita-
len, og hans kreditorer kan ikke foretage
retsforfølgning mod den.
Heller ikke ved rentenydelseskapitaler er der
tale om noget »selveje«. Når den eller de
indsatte rentenydere dør, tilfalder kapitalen
de dertil berettigede som ejendom.

3° Fideikommissarisk, substitution
Efter § 2, stk. 1, i lov nr. 139 af 1. maj 1954
om familiefideikommissers overgang til fri
ejendom forstås ved et familiefideikommis en
formue, om hvilken det er bestemt, at den
skal nedarves i en bestemt familie, således at
den efter visse arvegangsregler tilfalder flere
ved opretterens død ufødte generationer efter
hinanden.
Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til
§ 7 i udkastet til lov om fonde.
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4° Uselvstændige fonde
Betegnelsen »uselvstændig fond« anvendes i
litteraturen sædvanligvis som udtryk for en
formue, der er hensat til varetagelse af et
særligt formål, men uden at have den selv-
stændighed, der karakteriserer en fond.
Til denne gruppe hører de tilfælde, hvor en
formue testamentarisk eller ved gavedisposi-
tion overdrages til en allerede bestående ju-
ridisk person, en fond, en forening, staten, en
kommune, et selskab m.v. på vilkår, at for-
valtningen overlades til den pågældende juri-
diske person, ofte efter bestemte retningsli-
nier, således at formuen — undertiden alene
udbyttet — skal anvendes til et bestemt for-
mål.
Når testator eller donator ønsker, at hans
formue helt eller delvis skal henlægges til
varetagelse af et bestemt formål, kan opret-
telsen af en »uselvstændig fond« være en
enklere og mere hensigtsmæssig måde til
varetagelse af formålet end oprettelsen af en
selvstændig fond med særlig bestyrelse, regn-
skab o.s.v.
Især til de sygdomsbekæmpende fonde og
foreninger er knyttet flere uselvstændige fon-
de.
Begreberne »selvstændige« henholdsvis
»uselvstændige« fonde er ikke udtryk for ret-
lige, men alene faktiske forskelligheder. Så-
ledes er gyldighedsbetingelserne for at etab-
lere en selvstændig fond som en juridisk per-
son — »formål« og uigenkaldeligt udskilt for-
mue — principielt de samme for en »uselv-
stændig fond«, hvor der alene er identitet med
ledelsen af en eksisterende juridisk person.

3. Afgrænsninger over for
sammenslutninger.

Sammenslutningsformer i dansk ret
I dansk ret er der principielt aftalefrihed med
hensyn til oprettelse af sammenslutninger,
d.v.s. selskaber og foreninger.
Der er ikke i dansk ret nogen klar sondring
mellem selskaber og foreninger. Både selska-
ber og foreninger er - ligesom fonde — selv-
stændige pligtsubjekter, idet det er selskabet
og foreningen og ikke selskabsdeltagerne eller
foreningens medlemmer, der hæfter for sel-
skabets eller foreningens forpligtelser. Beteg-
nelsen selskab anvendes imidlertid også for
visse erhvervsdrivende »sammenslutninger«,
som ikke er selvstændige pligtsubjekter. Dette

gælder således bl.a. for interessentskaber.
Også kooperative selskaber kan være organi-
seret på en sådan måde, at selskabet ikke er
det (endelige) pligtsubjekt.
Forskellen mellem på den ene side de sam-
menslutninger, som er selvstændige pligtsub-
jekter, og på den anden side fonde er, at
sammenslutningerne har medlemmer eller
deltagere, der tilvejebringer det økonomiske
grundlag for selskabets eller foreningens virk-
somhed ved at foretage indskud eller ved at
påtage sig at betale indskud eller kontingent.
Den øverste ledelse af sammenslutningen er
som følge heraf hos medlemmerne eller del-
tagerne. Ved fonde er der derimod som foran
nævnt tale om en kapital, som ikke er tilveje-
bragt af »medlemmer« eller »deltagere«, og
der er derfor ikke nogen »ejere«, som i kraft af
ejerskabet har ledelsesfunktionen i fonde.
Fonde er selvejende.
I det følgende foretages en gennemgang af de
vigtigste selskabs- og foreningsformer, idet
der heri for oversigtens skyld er medtaget de
selskaber, som ikke er særlige pligtsubjekter.

Selskaber.

1° Aktieselskaber
For aktieselskaber gælder lov nr. 370 af 13.
juni 1973 med senere ændringer. Et aktiesel-
skab er efter aktieselskabsloven en erhvervs-
virksomhed, der skal have en kapital opdelt i
aktier. Ejendomsretten til kapitalandelene
kan principielt frit overføres ved hjælp af de
som bevis for aktieretten udstedte aktiebreve.
Aktionærerne er ejere af selskabsformuen og
vil i tilfælde af selskabets opløsning have ret til
at få kapitalen udbetalt. Retten til at råde
over sammenslutningens formue er principi-
elt hos aktionærerne, der udøver rådigheden
på generalforsamlingen og gennem den af
generalforsamlingen valgte bestyrelse (direk-
tion). Aktionærerne er endvidere i forhold til
kapitalandelenes størrelse berettigede til virk-
somhedens overskud og egenkapital via udde-
ling af udbytte og andele i fondsaktieemis-
sion.
Selskabets kreditorer kan alene holde sig til
selskabsformuen.
Aktieselskaber har ingen retsevne inden opta-
gelse i aktieselskabs-registeret.

2° Anpartsselskaber
For anpartsselskaber gælder lov nr. 371 af
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13. juni 1973 med senere ændringer. I det
store og hele har anpartsselskaber de samme
kendetegn som aktieselskaber. Dog behøver
kapitalen ikke nødvendigvis at være opdelt i
kapitalandele, anparter. Anparterne må ikke
repræsenteres gennem omsættelige dokumen-
ter.

.3° Interessentskaber
Der findes ingen lovgivning om interessent-
skaber. Et interessentskab er en erhvervsdri-
vende sammenslutning af mindst to deltage-
re.
Deltagerne — interessenterne — hæfter person-
ligt, d.v.s. med hele deres formue, solidarisk
og direkte for virksomhedens forpligtelser.
Interessenterne er ejere af virksomhedens for-
mue, berettigede til at råde over den og til
dens overskud. Rådigheden udøves af en
valgt ledelse, eventuelt via en generalforsam-
ling-

4° Kommanditselskaber
Et kommanditselskab er en erhvervsdrivende
sammenslutning af mindst to deltagere.
Mindst én af deltagerne — komplementaren —
hæfter på samme måde som en interessent for
virksomhedens forpligtelser. Desuden skal
mindst én deltager — kommanditisten - kun
hæfte solidarisk og principalt med et begræn-
set beløb — kommanditindskuddet.
Der findes ingen lov om kommanditselskaber.
Et udvalg under industriministeriet har i
1981 afgivet betænkning nr. 937 om lovgiv-
ning om kommanditselskaber.

5° Kommanditaktieselskab er
Selskabsretligt tillægges det normalt ingen
betydning, om et selskab er interessent eller
komplementar. Dog gælder der særlige regler,
hvor et aktieselskab er kommanditist i et
kommanditselskab med indskud af hele sin
formue, eller hvor kommanditisterne i et
kommanditselskab har indskudt en bestemt
kapital, der er fordelt på aktier., Et sådant
kommanditselskab benævnes et kommandit-
aktieselskab og er undergivet reglerne i aktie-
selskabsloven med de modifikationer, der føl-
ger af dennes § 173.

6° Partrederier
For partrederier gælder kapitel 3 i lovbe-
kendtgørelse nr. 353 af 1. juli 1974 (søloven).
Et partrederi er en erhvervsdrivende sam-

menslutning af mindst to deltagere.
I lighed med interessenter er deltagerne -
partrederne — pligtsubjekter i forhold til rede-
riets kreditorer, idet de hæfter personligt og
direkte for rederiets forpligtelser, men de hæf-
ter kun pro rata i forhold til deres indskud.
Partrederne er interesse- og rådighedssubjek-
ter, eventuelt via en valgt ledelse — bestyrende
reder.

7° Andelsselskaber, A.m.b.a.
jfr. nedenfor om erhvervsdrivende foreninger

5° Sparekasser
For en enkelt type selvejende institutioner,
sparekasser, gælder en særlig selskabsretlig
lovgivning, lov om banker og sparekasser, jfr.
lovbekendtgørelse nr. 35 af 30. januar 1981.
Ifølge lovens § 1, stk. 2, skal sparekasser være
organiseret som selvejende institutioner og
må ifølge bestemmelsens stk. 4 ikke drive
anden virksomhed end bank- og sparekasse-
virksomhed.
Bank- og sparekasseloven indeholder bestem-
melser om mindstekapital (garantikapital),
vedtægternes indhold, ledelse, regnskab og
revision samt opløsning m.v. Visse spørgs-
mål, f.eks. stiftelse af sparekasser, regulerer
loven ikke, men henholder sig i denne hense-
ende til den uskrevne ret.
Ifølge lovens § 4 skal en sparekasse have en
garantikapital på mindst 5 mio. kr., indbetalt
af mindst 50 garanter. Ved lov nr. 86 af
17. marts 1982 er garantikapitalen forhøjet til
25 mio. kr. for nye sparekasser.
Sparekassens formue, herunder garantikapi-
tal, hæfter for sparekassens forpligtelser.
Årets overskud kan ikke tilfalde stiftere, ga-
ranter eller andre, der deltager i sparekassens
drift, som udbytte eller på anden måde, men
skal henlægges til reserverne og/eller anven-
des til almennyttige eller velgørende formål,
jfr. § 39. Et eventuelt likvidationsprovenu
skal ligeledes anvendes til sådanne formål.
Garanterne er alene berettiget til at oppebære
en rente af deres indbetalte garantikapital og
kan således ikke siges at være interessesubjek-
ter således som aktionærerne i et aktieselskab.
Lovens hovedregel er, at garanterne sammen
med indskyderne vælger sparekassens repræ-
sentantskab, der er sparekassens øverste
myndighed, §11. Garanter og indskydere er
herved rådighedssubjekter i forhold til spare-
kassens formue. Sparekassen kan dog også
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indrettes således, at repræsentantskabet alene
vælges af garanterne.

9° Andre selskab styper
Det er efter dansk ret muligt at stifte selskaber
med begrænset hæftelse for deltagerne og med
en økonomisk og retlig struktur, der afviger
fra aktie- og anpartsselskabsformen. Disse
selskabsformer er omtalt i aktielovkommis-
sionens betænkning nr. 362/1964, s. 53-58.
Til denne gruppe må henregnes selskaber
uden indskudt kapital, med eller uden garan-
tikapital, samt selskaber med vekslende kapi-
tal eller medlemstal. Ligeledes må medregnes
selskaber med en indskudskapital, hvor del-
tagerne ikke har del i overskuddet udover en
vis forrentning af den indskudte kapital, men
hvor overskuddet og også likvidationsprove-
nu udbetales til almenvelgørende formål, jfr.
aktieselskabslovens § 1, stk. 5. Mange af disse
selskaber har en særegen opbygning i kraft af
deres tilknytning til fagbevægelsen eller til
producentforeninger.

Foreninger.

Der findes ingen almindelig lovgivning om
foreninger.
Foreninger er sammenslutninger med en ty-
pisk vekslende medlemskreds, der er stiftet
med henblik på varetagelse af et fælles formål.
Foreninger kan opdeles i erhvervsdrivende
(økonomiske) og ikke-erhvervsdrivende for-
eninger. Som udgangspunkt har deltagerne i
fællesskab alle ejerbeføjelser til foreningsfor-
muen. Foreninger antages at have selvstæn-
dig retsevne fra stiftelsen.

1° Erhvervsdrivende foreninger
Erhvervsdrivende foreninger forekommer
bl.a. som andelsforeninger (konsument- eller
producentforeninger). Herved forstås sam-
menslutninger, der gennem medlemmernes
deltagelse i virksomheden som aftagere, leve-
randører eller på lignende måde har til formål
at virke til fremme af medlemmernes fælles
interesse, og hvori overskuddet — og ved
opløsning af sammenslutningen - formuen
fordeles blandt medlemmerne i forhold til
deres andel i omsætningen. Som udgangs-
punkt hæfter deltagerne personligt, solidarisk
og subsidiært for foreningens forpligtelser,
men det er almindeligt, at hæftelsen begræn-
ses helt eller delvis i vedtægter eller i særlov-
givning.
De såkaldte andelsselskaber med begrænset
ansvar (A.m.b.a) hører til denne gruppe. Her
er det oftest en af deltagerne tilvejebragt
indskuds- eller garantikapital, der giver en vis
forrentning til deltagerne, medens det reste-
rende overskud fordeles efter de ovennævnte
retningslinier. Om afgrænsningen over for
aktieselskaber gælder aktieselskabslovens § 1,
stk. 4.

2° Ikke-erhvervsdrivendeforeninger
Ikke-erhvervsdrivende foreninger forekom-
mer oftest som kontingentforeninger, d.v.s.
sammenslutninger, hvor samvirket finansie-
res helt eller delvis ved beløb, der regelmæs-
sigt indbetales af deltagerne, som normalt
ikke hæfter for foreningens gæld. Hvis sådan-
ne foreninger har et almenvelgørende formål,
beskæres deltagernes ejerbeføjelser herved.

216



Bilag 8

Beskatning af fonde
Sammendrag 221
1. Indledende bemærkninger. Kommissoriet (udeladt)
2. Statistiske oplysninger 232
2.1. Oplysninger om fonde i skatteregistre m.v 232

2.1.1. CIR-registrerede fonde 232
2.1.1.1. Mandtalsregistrering 232
2.1.1.2. Rentekontrol 232
2.1.1.3. Andre fonde 233

2.1.2. Fonde udenfor CIR-registeret 233
2.1.3. Udbytte 233
2.1.4. Fondskapitaler og deres anbringelse 234

2.1.4.1. Størrelsen af de enkelte fonde 234
2.1.4.2. Anbringelse af fondsmidler 235

2.1.5. Skattefritagelse 236
2.1.6. Skatteprovenu 236

2.2. Konklusion 237
3. Registrering 238
3.1. Nuværende registreringsprocedure 238
3.2. Særligt om registrering af nye skattesubjekter 240
4. Gældende beskatningsregler 242
4.1. Fondens beskatning 242

4.1.1. Den skatteretlige afgrænsning af begrebet fonde . 242
4.1.1.1. Organisation 242
4.1.1.2. Formål 242
4.1.1.3. Selvstændighed 243
4.1.1.4. Vurdering af skattemyndighedernes godkendelsespraksis 248

4.1.2. Fondes subjektive skattepligt 248
4.1.2.1. Fuldt skattepligtige fonde 248
4.1.2.2. Begrænset skattepligtige fonde 249

4.1.2.2.1. Erhvervsvirksomhed 249
4.1.2.2.2. Fast ejendom 250
4.1.2.2.3. Udbytteindtægter . . 250
4.1.2.2.4. Selvangivelsespligten 251

4.1.2.3. Skatteundtagne og skattefritagne 251
4.1.2.3.1. Skatteundtagne 252
4.1.2.3.2. Skattefritagne 253
4.1.2.3.3. Begrebet almenvelgørende eller på anden måde almennyttig. 254

4.1.3. Skattepligtens indtræden og ophør 263
4.1.3.1. Skattepligtens indtræden 263

4.1.3.1.1. Danske fonde 263
4.1.3.1.2. Udenlandske fonde 264

4.1.3.2. Skattepligtigtens ophør 264
4.1.3.2.1. Danske fonde 264
4.1.3.2.2. Udenlandske fonde 265

4.1.3.3. Overgang fra en beskatningsform til en anden 266
4.1.4. Objektiv skattepligt 266

4.1.4.1. Danske fonde 266
4.1.4.1.1. Begrebet erhvervsmæssig i skattebestemmelser uden for

selskabsskatteloven 266
4.1.4.1.2. Begrebet erhvervsmæssig i selskabsskatteloven 272
4.1.4.1.3. Overskudsandele 274
4.1.4.1.4. Fast ejendom 275

217



4.1.4.1.5. Aktieudbytter 276
4.1.4.1.6. Renteindtægter 277
4.1.4.1.7. Ikke-erhvervsmæssige indtægter i øvrigt 279
4.1.4.1.8. Fradragsberettigede udgifter 279
4.1.4.1.9. Særlig indkomst 282
4.1.4.1.10. Formueskattepligten 283

4.1.4.2. Udenlandske fonde 283
4.1.4.2.1. Flere indtægter samtidig 284
4.1.4.2.2.Udbytte fra danske selskaber 284

4.1.5. Særligt om stiftelse og opløsning af fonde 284
4.1.5.1. Stiftelse af fonde 284

4.1.5.1.1. Stifteren 284
4.1.5.1.2. Fonden 285

4.1.5.2. Opløsning af fonde 286
4.1.5.2.1. Indkomstopgørelsen 286
4.1.5.2.2. Udlodninger 287

4.1.6. Skatteberegning 287
4.1.6.1. Skatteprocenter 287
4.1.6.2. "Kontrollovstillæg" 287
4.1.6.3. Skattenedsættelse 287

4.2. Stifterens (yderens) beskatning 288
4.2.1. Beskatning ved oprettelse i levende live 288

4.2.1.1. Indkomstskat 288
4.2.1.2. Værdiansættelsen 290
4.2.1.3. Fradrag for løbende ydelser 291
4.2.1.4. Formueskat 294

4.2.2. Beskatning ved oprettelse på grundlag af testamente 296

4.3. Beskatning af legatmodtageren 296

4.4. Arve- og gaveafgift 297
4.4.1. Gaver med forbeholdt rentenydelse, nytte og brugsret for giveren 297

4.4.1.1. Fast ejendom 298
4.4.1.2. Kapitaler 299
4.4.1.3. Panterettigheder og andre fordringsrettigheder på giver 299

4.4.2. Specielt om arveafgiftspligtige ydelser til fonde m.v 300
4.4.3. Afgiftens størrelse m.v 301

4.5. Beskatning af andre juridiske personer og deres deltagere m.v 301
4.5.1. De juridiske personer 301

4.5.1.1. Aktie- og anpartsselskaber samt andelsselskaber 302
4.5.1.1.1. Kapitaltilvejebringelse 302
4.5.1.1.2. Beskatning af selskabsindkomst 303
4.5.1.1.3. Skattepligtens ophør 305

4.5.1.2. Sparekasser 305
4.5.1.3. Brugsforeninger 305
4.5.1.4. Indkøbsforeninger 306
4.5.1.5. Produktions- og salgsforeninger 307
4.5.1.6. Investeringsforeninger 309
4.5.1.7. Andre foreninger 309
4.5.1.8. Interessentskaber, kommanditselskaber m.v 310

4.5.2. Deltagere m.v 310

218



4.5.2.1. Stifterens retsstilling 310
4.5.2.2. Modtagerens redige stilling 311

4.5.2.2.1. Aktie- og anpartsselskaber samt andelsselskaber 311
4.5.2.2.2. Interessentskaber, kommanditselskaber m.v 312

4.6. Fremmed ret 313
4.6.1. EF-området 313

4.6.1.1. Tyskland 313
4.6.1.2. Frankrig 313
4.6.1.3. England 314

4.6.2. Skandinavien 314
4.6.2.1. Norge 314

4.6.2.1.1. Arv og gave 314
4.6.2.1.2. Indkomstbeskatning 316
4.6.2.1.3. Formuebeskatning 318

4.6.2.2. Sverige 318
4.6.2.2.1. Arv 318
4.6.2.2.2. Gaver 319
4.6.2.2.3. Indkomstbeskatning 319
4.6.2.2.4. Formuebeskatning 323

4.6.2.3. Finland 323
4.6.2.3.1. Arv og gave 323
4.6.2.3.2. Indkomstbeskatning 324

4.6.3. U.S.A 324
4.6.3.1. Skattefritagelse 324
4.6.3.2. Skattefritagne selvejende institutioner 327

4.6.4. Fradrag i indkomsten for ydede gaver 328

4.7. Samspil mellem fondsreglerne og andre skatteregler 330
4.7.1. Fonden som modtager 330

4.7.1.1. Gave til fond i form af forrentede gældsbreve 330
4.7.1.2. Løbende ydelser til fonde 331
4.7.1.3. Lån fra stifteren til fonden 331
4.7.1.4. Overdragelse af aktier til fonde 332

4.7.2. Fonden som yder, bortset fra formålsbestemte ydelser 333
4.7.2.1. Udlån fra fonden til stifteren eller dennes familie 333
4.7.2.2. Lån fra fond til fondsejet selskab 333
4.7.2.3. Kaution 333

4.7.3. Fonden som arving 333
4.7.4. Dispositioner i øvrigt 334

4.7.4.1. Nedskrivning af aktiekapital i fondsejede selskaber 334
4.7.4.2. Ændring af stemmeret på de af fonden ejede aktier 335
4.7.4.3. Fusion af fondsejet selskab med et af stifteren ejet selskab 335

4.7.5. Udvalgets vurdering 335

4.8. Skattetræk 337
4.8.1. Indeholdelsespligtige 337
4.8.2. Ikke-indeholdelsespligtige 337
4.8.3. Fritagelse for indeholdelse af udbytteskat 338

4.8.3.1. Attestation af udbytte, der er udbetalt uden indeholdelse af udbytteskat 339
4.8.4. Udbyttemodtager 339

4.8.4.1. Udbytte tilfaldende fuldt skattepligtige personer 339
4.8.4.2. Udbytte tilfaldende skattepligtige selskaber og foreninger m.v.

hjemmehørende her i landet 339

219



4.8.4.3. Udbytte, der tilfalder begrænset skattepligtige personer og selskaber m.v.

hjemmehørende i udlandet 340

5. Alternative beskatningsmetoder 341

5.1. Indkomstbeskatning 341
5.1.1. Aktieselskabsbeskatning 341
5.1.2. Kooperationsbeskatning 342
5.1.3. Investeringsforeningsbeskatning 343
5.1.4. Personbeskatning 343

5.2. Formuebeskatning 344

6. Underudvalgets overvejelser og konklusioner 348

6.1. Bør alle fonde beskattes af alle indtægtsarter 348
6.1.1. Renteindtægter 361
6.1.2. Udbytte 365
6.1.3. Løbende ydelser 366
6.1.4. Gaveindtægter og arv 367
6.1.5. Andre indtægtsarter 370

6.1.5.1. Overskudsandele m.v 370
6.1.5.2. Aktieavancer 371

6.1.6. Fradragssiden 372
6.2. Hvilke fonde bør evt. fritages fra skattepligt? 373

6.2.1. Fritagelseskriterier 373
6.2.2. Tilsyn som betingelse for lempeligere beskatning 375

6.3. Fradrag i indkomsten i stedet for bevillingsmæssig lempelse 375

6.4. Tilskud i stedet for skattelempelse 377

6.5. Eventuel registrering af alle fonde i skattevæsenets regie 380

6.6. Skatteundvigelse 381
6.6.1. Skatteundvigelse til udlandet 381

6.6.2. Skatteundvigelse til anden organisationsform 383

6.7. Skitse til en fradragsordning med skattetræk 387

6.8. Underudvalgets konklusioner 391

Underbilag 1 Oversigt over fondes egenkapital, formuefordeling, skattefritagelse m.v 396
Underbilag 2 Fortegnelse over foreninger og institutioner der er godkendt i henhold til

ligningslovens § 8 A (SD-cirkulære 1981-7) 399
Underbilag 3 SD-cirkulære 1980-40 om investeringsforeninger 407
Underbilag 4 Revisionsmeddelelse 1980-2, Fonde 409
Underbilag 5 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (L 137) 421
Underbilag 6 SD-cirkulære 1978-28 om udbyttefrikort 428
Underbilag 7 U 1-attest, tilbagebetaling af udbytteskat 430
Underbilag 8 U 1 a-attest, udbytte uden indeholdelse af udbytteskat 431
Litteraturliste 432

Forkortelser 432

220



I det følgende er foretaget et sammendrag af un-
derudvalgets redegørelse vedrørende beskatning
af fonde.

Sammendraget følger i det hele den samme syste-
matik som er anvendt i selve redegørelsen.

1. Indledende bemærkninger.
Fondsudvalgets skatteudvalg blev nedsat som et
underudvalg af fondsudvalget med henblik på at
behandle de afsnit i fondsudvalgets kommissori-

um, som vedrører de skattemæssige problemer i
forbindelse med fonde.

2. Statistiske oplysninger.
Der foreligger ikke tilstrækkeligt statistisk materi-
ale til at give sikre oplysninger om antallet af fon-
de, deres indtægter eller formuer.
De skattepligtige fonde er for skatteåret 1980/81
pålignet en skat på knap 9 mio. kr., hvoraf dog
en væsentlig del eftergives (for 1979/80 knap 3
mio. kr.).

På grundlag af de foreliggende oplysninger skøn-
ner udvalget, at der er 10 - 15.000 fonde i Dan-
mark, at alene deres renteindtægter ligger mellem
1-2 mia. kr. årligt, og at deres aktiver derfor væ-
sentligt overstiger 15 mia. kr. Det må dog under-
streges, at det statistiske materiale er utilstrække-
ligt til en blot nogenlunde sikker vurdering.

3. Registrering.
3.1. Nuværende registreringsprocedure.
Fonde, der har erhvervsmæssig indtægt - det
drejer sig for tiden om ca. 530 fonde - har pligt
til at selvangive indtægten, hvadenten den er ne-
gativ eller positiv.
Om dette sker, søges kontrolleret af ligningsmyn-
dighederne ved følgende hjælpemidler:
1. Det centrale register for dem, der er indehol-

delsespligtige for A-indkomst (løn m.v.).
2. Indberetninger om ejendomshandler.
3. Andragender om godkendelse i statsskatte-

direktoratet af fondes skattemæssige selv-
stændighed.

4. Andragender om tilbagebetaling af skat på
aktieudbytter.

5. Andragender om udbyttefrikort, jfr. SD-
cirk. 1978-28 af 19. september 1978.

6. Rentekontrolordninger.
7. Fradrag på ydernes selvangivelser.
8. Ansøgninger om godkendelse som gave-

modtager efter ligningslovens § 8 A.
9. Telefonbøger, vejvisere m.m.
Kun de under pkt. 1 -3 anførte kontrolmuligheder
er i øjeblikket registreret på EDB.

3.2. Særligt om registrering af nye skatte-
subjekter.
I de senere år er 2 nye typer skattesubjekter indra-
get under beskatning, nemlig sparekasser og ak-
kumulerende investeringsforeninger.
Sparekasserne gav ikke anledning til registre-
ringsproblemer, idet de i forvejen var undergivet
tilsyn og i øvrigt på anden måde var ligningsmyn-
dighederne bekendt.
Investeringsforeningerne var derimod et hidtil
ukontrolleret område.
Registreringen i selskabsskatteregisteret blev in-
stitueret på den måde, at kommunerne ved et
SD-cirkulære blev underrettet om deres pligt til
at optage foreningerne på mandtalslisten og ind-
berette dem til selskabsskatteregisteret på den al-
mindelige indberetningsblanket for selskaber.
Optagelsen på mandtalslisten skulle ske på
grundlag af de oplysninger, som kommunerne
var i besiddelse af.
Som oplysninger af særlig betydning anførtes
rentekontroloplysninger, udbyttefrikort og stats-
skattedirektoratets eventuelle afgørelser om fore-
ningens skattepligtsforhold.
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4. Gældende beskatningsregler.
4.1. Fondens beskatning.
4.1.1. Den skatteretlige afgrænsning af fonde.
Fonde afgrænses fra ikke-selvstændigt skattepligtige
(interessentskaber, kommanditselskaber) ved, at
fonde ikke har deltagere, der ejer andele af fon-
dens kapital.
I forhold til foreninger afgrænses fonde ved, at de
ikke har medlemmer, der kan gøre krav på fon-
dens kapital.
For at anerkende en fond som selvstændig i for-
hold til fondens stifter stiller skattevæsenet bl.a.
følgende krav:
Fondens midler må ikke kunne tilbageføres til
stifteren.
Fonden skal have en selvstændig bestyrelse om-
fattende et uafhængigt (uvildigt) medlem.
Fondens formål skal udtømmende angives. Fon-
den skal aflægge årsregnskab.
I domstolspraksis opretholdes disse krav ikke i
helt samme omfang. Forskellen skyldes dog næp-
pe en forskellig juridisk vurdering, men alene det
faktiske forhold, at skattemyndighederne må
foretage deres vurdering på forhånd uden kend-
skab til fondens faktiske virke, medens domstole-
nes bedømmelse er efterfølgende.

4.1.2. Fondes subjektive skattepligt.
Danske fonde er subjektivt fuldt skattepligtige, men
kun af indtægt af erhvervsmæssig virksomhed,
herunder indtægt fra fast ejendom samt over-
skudsandele.
Udenlandske fonde er begrænset skattepligtige til
Danmark, hvis de udøver erhverv med fast drifts-
sted her i landet, hvis de er berettigede til andel
i overskud af en sådan virksomhed, hvis de har
indtægt fra fast ejendom i Danmark, eller hvis de
får udbytte fra danske selskaber.
Nogle fonde er helt eller delvis fritaget for beskatning
ifølge særlige lovbestemmelser. Således er f.eks.
Arbejdsmarkedets Tillægspension helt fritaget.
Dansk Eksportfinansieringsfond er delvis frita-
get, og skoler, der drives af fonde, er fritaget for
skat, hvis deres indtægter kun kan anvendes til
skolens formål.
Desuden kan statsskattedirektoratet fritage visse
fonde for skat, for så vidt deres formål udelukken-
de er almenvelgørende eller på anden måde al-
mennyttigt.
Begrebet almenvelgørende/almennyttigt omfat-
ter sociale, kulturelle og videnskabelige, men ikke
politiske formål.

4.1.3. Skattepligtens indtræden og ophør.
Skattepligten for fonde indtræder, når de indleder
erhvervsmæssig virksomhed. Den ophører, når
denne virksomhed ophører.
Skatteansættelsen foretages i den kommune, hvor
fonden har hjemsted.

4.1.4. Objektiv skattepligt.
4.1.4.1. Danske fonde.
Fonde beskattes kun af indtægt ved næringsvirk-
somhed samt af overskudsandele fra en erhvervs-
virksomhed, som ikke drives af fonden selv.
Næringsvirksomhed omfatter udlejning af fast
ejendom. Overskudsandele omfatter kun andele,
der beregnes på grundlag af virksomhedens net-
tooverskud, ikke andele beregnet efter omsæt-
ning, arbejdsløn m.v.
Aktieudbytter og renteindtægter er skattefrie,
medmindre de falder ind under fondens nærings-
virksomhed.
Gaver, tilskud og løbende ydelser er skattefrie.
Fonden kan kun fratrække udgifter, der vedrører
indtægter, som er skattepligtige.

4.1.4.2. Udenlandske fonde
Udenlandske fonde er skattepligtige her i landet,
i det omfang de 1) driver erhverv med fast drifts-
sted her, herunder ejer fast ejendom her, 2) oppe-
bærer overskudsandele fra en virksomhed med
fast driftssted her i landet, eller 3) oppebærer ud-
bytte fra et dansk selskab.

4.1.5. Særligt om stiftelse og opløsning af fon-
de.
4.1.5.1. Stiftelse.
Hvis fondskapitalen tilvejebringes ved indskud af
andet end kontanter, sidestilles indskuddet med
salg, og stifteren beskattes på grundlag af de på-
gældende formuegoders værdi i handel og vandel.
Fonden kan foretage afskrivninger på det samme
grundlag.

4.1.5.2. Opløsning.
Afhændelse af aktiver under likvidation skal skat-
temæssigt ske til handelsværdier.
Udlodning af aktiver beskattes hos modtageren li-
geledes med udgangspunkt i handelsværdien.

4.1.6. Skatteberegning.
Fonde beskattes med 40% af deres skattepligtige
indtægt.
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Fondene kan opnå nedsættelse efter dobbeltbe-
skatningsreglerne i lighed med andre skattepligti-
ge, men ikke lempelse for virksomhed i udlandet
eller datterselskabslempelse.

4.2. Beskatning af stifteren.
4.2.1. Overdragelser i levende live.
4.2.1.1. Overdrager stifteren aktiver til fonden,
som er erhvervet som led i hans næringsvej, be-
skattes han med almindelig indkomstskat af
avancen. Dette gælder også, hvis overdragelsen
helt eller delvis sker ved gave.
Er aktivet erhvervet i spekulationshensigt, be-
skattes der også med almindelig indkomstskat,
medmindre gaven kan anses som udtryk for, at
spekulationshensigten er opgivet.
For aktiver, der hverken er nærings- eller spekula-
tionsaktiver, beskattes der efter reglerne om sær-
lig indkomstskat, såfremt afståelsen af de pågæl-
dende aktiver er omfattet af denne lov.

4.2.1.2. Værdiansættelsen af det overdragne
aktiv foretages til værdien i handel og vandel.

4.2.1.3. Løbende ydelser.
Stifteren har normalt fradragsret for løbende
ydelser, som han som gave påtager sig over for
fonden, medmindre fonden er en familiefond.
I det omfang den løbende ydelse kan fratrækkes
i indkomsten, kan dens kapitaliserede værdi fra-
trækkes i formuen.

4.2.1.4. Formueskat.
Stifteren er ikke formueskattepligtig" af aktiver,
der er overdraget til en fond.
Tilgodehavender hos fonden er formueskatteplig-
tige.
Gæld til fonden kan fradrages, bortset fra gave-
gæld til familiefonde.

4.2.2. Beskatning ved oprettelse på grundlag
af testamente.
Fortjeneste eller tab ved afhændelser skal af døds-
boer opgøres på samme måde som for personer.
Fonden kan succedere i skattekravet ligesom an-
dre arvinger.
Ved senere salg fra fonden beskattes avancen
kun, hvis aktivet vedrører fondens erhvervsmæs-
sige virksomhed.

4.3. Beskatning af legatmodtageren.
Udlodninger fra fonde er normalt almindelig ind-
komstskattepligtige for modtageren, dog beskat-
tes visse hædersgaver med særlig indkomstskat.

4.4. Arve- og gaveafgift.
Fonde svarer hverken indkomstskat eller gaveaf-
gift af gaver, men de er arveafgiftspligtige af arv
og arveforskud.
Gaver, hvor giveren forbeholder sig rentenydel-
sen (eller nytten og brugen) af det bortskænkede,
betragtes som gave, hvis rentenydelsen bortfalder
før giverens død, og de er således skatte- og af-
giftsfri for fonde. Ophører rentenydelsen derimod
først som følge afgiverens død, svares der arveaf-
gift.
Arveafgiften for fonde er 35%, men kan for al-
menvelgørende/ almennyttige fonde nedsættes til
12%.

4.5. Beskatningen af andre juridiske per-
soner og deres deltagere m.v.
4.5.1. De juridiske personer.
4.5.1.1. Aktie- og anpartsselskaber.
Disse selskaber er principielt indkomstskatteplig-
tige af al indkomst. Undtaget er:
Indskud til tilvejebringelse eller udvidelse af aktie-
eller anpartskapitalen, herunder overkurs.
Udbytte fra mindst 25 % -ejede danske dattersel-
skaber.
Udbytte af egne aktier.
Skatten udgør 40% af den skattepligtige ind-
komst.
Selskaberne har adgang til lempelse af skatten af
indtægter ved virksomhed i udlandet og af udbyt-
ter fra udenlandske datterselskaber.
De svarer ikke særlig indkomstskat, men den sær-
lige indkomst - opgjort efter reglerne i lov om sær-
lig indkomstskat - tillægges deres almindelige
skattepligtige indkomst.
De svarer arveafgift med 35 %, men gaver beskat-
tes som almindelig indkomst.
De svarer ikke formueskat.
Ved likvidation beskattes avancer på solgte eller
udloddede aktiver efter de almindelige avancebe-
skatningsregler.

4.5.1.2. Sparekasser.
Sparekasser beskattes efter samme regler som ak-
tieselskaber.

4.5.1.3. Brugsforeninger.
Brugsforeninger beskattes efter samme regler
som aktieselskaber, dog kan de i indkomsten fra-
trække dividende, som er fastsat senest 6 måneder
efter regnskabsårets påbegyndelse.
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4.5.1.4. Indkøbsforeninger (foderstof- og gød-
ningsforeninger m.v.).
Indkøbsforeninger beskattes af en fikseret ind-
tægt, der beregnes som 4%, eventuelt 6%, af for-
muen.
Skatten udgør 16% af den således beregnede ind-
komst.

4.5.1.5. Produktions- og salgsforeninger
(mejerier, slagterier m.v.).
Disse foreninger beskattes ligesom indkøbsfore-
ningerne rried 16% afen fikseret indtægt på 4-6%
af formuen.
Desuden beskattes de af indtægt ved detailsalg
opgjort efter de almindelige regler for indkomst-
opgørelse.

4.5.1.6. Investeringsforeninger.
Fra 1.1.1980 beskattes disse foreninger som aktie-
selskaber, medmindre de er vedtægtsmæssigt for-
pligtede til at udlodde indtjente renter og udbytter
inden udløbet af selvangivelsesfristen. Har de en
sådan forpligtelse, er de i almindelighed skattefri.

4.5.1.7. Andre foreninger.
Andre foreninger end de ovenfor nævnte beskat-
tes normalt efter samme regler, som gælder for
fonde, bortset fra at de ikke beskattes af indtægt
ved leverance til medlemmer.

4.5.1.8. Interessentskaber, kommanditselska-
ber m.v.
Disse selskaber behandles i skattelovgivningen ik-
ke som selvstændige retssubjekter.

4.5.2. Deltagerne m.v.
4.5.2.1. Stifterens retsstilling.
Med hensyn til avancebeskatning m.v. er stifte-
rens retsstilling ens, hvad enten det drejer sig om
stiftelse af aktieselskaber, interessentskaber eller
fonde.
Dog er der specielt ved stiftelse af et aktie- eller
anpartsselskab, hvori stifteren bliver hovedaktio-
nær, i et vist omfang adgang til at fastsætte værdi-
erne til de beløb, hvortil de skattemæssigt er bog-
ført hos stifteren, således at avancebeskatning
undgås.

4.5.2.2. Modtagerens retsstilling.
4.5.2.2.1. Aktie- og anpartsselskaber.
Udlodninger fra disse selskaber er som ho-
vedregel almindeligt indkomstskattepligtige for
modtagerne.
For udlodninger af udbytte til aktionærer og an-

partshavere gives der dog en vis skattegodtgørel-
se.
Som udbytte betragtes også udlodninger i forbin-
delse med nedskrivning af aktiekapitalen, udlod-
ning af likvidationsprovenu forud for opløsnings-
året samt salgssummen ved salg af aktier til det
udstedende selskab. I disse tre tilfælde er der dog
mulighed for ved dispensation at få udlodningen
behandlet på samme måde som ved salg, d.v.s.,
at avancen i forhold til anskaffelsessummen be-
skattes efter reglerne om aktiesalg.
Selskabet skal indeholde 30 % udbytteskat af ud-
byttet. Dog kan dette efter nærmere regler undla-
des ved udlodninger til visse ikke-skattepligtige,
nemlig moderselskaber, der ejer mindst 25% af
aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab, fore-
ninger, legater og selvejende institutioner samt
kapitalpensionskonti og visse båndlagte kapitaler.

4.5.2.2.2. Interessentskaber, kommanditsel-
skaber m.v.
Deltagerne beskattes her med almindelig ind-
komstskat af deres andel i virksomhedens over-
skud efter personbeskatningsreglerne.
Ved salg af virksomhedens aktiver beskattes de af
deres andel i avancen på aktiverne efter samme
regler, som gælder ved salg af aktiver i enkelt-
mandsvirksomheder.

4.6. Fremmed ret.
I Tyskland beskattes fonde principielt af alle ind-
tægter. Fritagelse gives dog for fonde (som for an-
dre juridiske personer), der udelukkende tjener
religiøse, velgørende eller andre almennyttige
formål.
Fritagelse gælder ikke for erhvervsmæssig virk-
somhed.
I Frankrig kan fonde kun oprettes, hvis de har al-
mennyttige formål. Fonde kan ikke udøve er-
hvervsmæssig virksomhed. Skattepligten adskil-
ler sig principielt ikke fra selskabers skattepligt,
men der gives skattefritagelse for velgørende og fi-
lantropiske fonde, forudsat at fondens ydelser er
gratis eller til lavere pris end fondens udgifter, og
fonden kun kan fungere ved hjælp af gaver eller
støtte.
I England er en "trust" det, der er nærmest be-
slægtet med fonde.
Truster kan fritages for skat, hvis indtægten ude-
lukkende anvendes til velgørende formål; indtægt
ved erhvervsmæssig virksomhed dog kun, hvis
virksomheden er led i selve velgørenheden eller
hovedsagelig udføres af dem, der fortrinsvis ny-
der godt af velgørenheden.
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I Norge er "milde stiftelser", f.eks. børnehjem og
kulturelle selskaber og foreninger, skattefri.
Erhvervsmæssig virksomhed beskattes, med-
mindre virksomheden realiserer et ideelt formål,
f.eks. sygehusdrift.
Enkeltstående foreteelser, såsom bazarer, opvis-
ninger o.lign., anses ikke for erhverv.
I Finland er almennyttige fonde kun skattepligtige
af erhvervsmæssig virksomhed.
Indtægt fra fast ejendom beskattes kun til kom-
munen og kun, hvis den benyttes til andet end al-
mennyttig virksomhed.
Er erhvervsvirksomhed en væsentlig del af insti-
tutionens virke, kan den almennyttige karakter
anses for bortfaldet med almindelig beskatning af
renter og udbytter m.v. til følge.
Almennyttige fonde kan i et vist omfang opnå
skattefritagelse.
I Sverige er stiftelser kun skattepligtige af erhvervs-
mæssig virksomhed, herunder afkast aflast ejen-
dom, når de har følgende formål:
Styrkelse af rigets forsvar, pleje og opfostring af
børn, støtte til trængende og fremme af videnska-
belig forskning.
Udøves formålet i længere tid ikke i det omfang,
der svarer til afkastet af fondsmidlerne, beskattes
fonden som aktieselskab.
Ideelle foreninger, det vil sige foreninger med
ovennævnte formål eller med f.eks. religiøst, soci-
alt, politisk eller lignende formål, er helt fritaget
for skat, hvis virksomhedsindtægterne for største-
delens vedkommende har en naturlig; tilknytning
til foreningens almennyttige karakter.
Der stilles særlige krav til disse foreninger, før der
gives skattefritagelse.
I U.S.A. gives skattefritagelse til mange forskelli-
ge organisationer, hovedsageligt almennyttige.
De bliver dog skattepligtige af erhvervsvirksom-
hed, der ikke i væsentligt omfang har tilknytning
til de almennyttige formål.

For de fleste af de nævnte lande gælder, at der er
fradragsret for gaver til fonde i videre omfang end
efter den danske regel i ligningslovens § 8 A.

4.7. Samspil mellem skattereglerne for fon-
de og andre skatteregler.
Fonde beskattes normalt ikke af gaver, aktiesalgs-
avancer, indtægt i form af løbende ydelser samt
renteindtægter. De er heller ikke gaveafgiftspligti-
ge-
Specielt for fonde er også, at stifteren - inden for
rammerne af fondens fundatsmæssige formål -
ofte faktisk bevarer retten til at disponere over
fondens midler.

I det tilfælde, hvor stifteren i realiteten blot øn-
sker, at midlerne skal opspares/akkumuleres i
fonden (f.eks. med henblik på udlån til et aktiesel-
skab, det er fondens formål at videføre), eller hvor
stifteren også uden fondsoprettelse ville have an-
vendt midler til de formål, fundatsen tilgodeser,
vil en overdragelse til en fond således kunne ske,
uden at stifteren vil føle nogen væsentlig ind-
skrænkning i sin rådighed over de overdragne ka-
pitaler.
Disse forhold giver mulighed for dispositioner
med særlige skattemæssige konsekvenser.
I det følgende skal omtales nogle eksempler, hvor-
af hovedparten er kendt fra praksis, jfr. særligt
SD's revisionsmeddelelse 1980-2 (underbilag 4).
Det må dog fremhæves, at de mest særprægede
af eksemplerne ikke er typiske for de almennyttige
fonde.

1. Almindeligvis stiftes fonde ved, at stifteren over
for fonden afgiver en kapital (kontanter, værdipa-
pirer m.v.). Derved udgår kapitalen og dens af-
kast af hans skattepligtige formue og indkomst.
Hvis stifteren i stedet vederlagsfrit påtager sig en
gæld over for fonden, kan han fratrække renterne
i indkomsten og gælden i formuen.
Dette gælder dog ikke renter af gæld til familie-
fonde, jfr. ligningslovens § 17.

2. Stifteren påtager sig uden vederlag en løbende
ydelse til fonden. De årlige ydelser kan fradrages
i indkomsten og ydelsernes kapitaliserede værdi
i formuen. Også her gælder dog en undtagelse for
familiefonde, jfr. ligningslovens § 14, stk. 3, og
§21.
Fonden på sin side kan anvende de modtagne
ydelser til at købe f.eks. aktier af stifteren, enten
således at ydelserne anvendes til at betale afdrag
på købesummen for en aktiepost, eller således at
aktierne overdrages til fonden i samme takt, som
den løbende ydelse gør det muligt for fonden at
betale dem.
Hvis fondens likviditet tillader det, kan man na-
turligvis også indrette sig således, at den særlige
(eller almindelige) indkomstskat, stifteren skal
betale i forbindelse med aktieoverdragelsen,
modsvares af hans skattefordel ved fradragsretten
for den løbende ydelse.

3. Fonden udlåner penge rentefrit. Dette medfø-
rer ikke beskatning af nogen fordel hos låntage-
ren.
Låntageren beskattes heller ikke af nogen kursfor-
del.
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4. Aktier sælges til fonden på kredit. Fonden får
skattefrit udloddet selskabets formue som udbytte
og benytter udlodningen til at betale aktierne
med.

5. Aktiemajoriteten sælges til fonden. Derefter
ændres stemmeretten på aktierne, således at stif-
teren igen får majoriteten. Stemmeretsændrin-
gen udløser ikke beskatning.

6. En fond indskydes mellem forældre og børn,
idet forældrene bortgiver et beløb til fonden.
Renterne af beløbet udbetales af fonden til børne-
ne. Derved opnås, at forældrene undgår beskat-
ning af renteindtægten. Børnene beskattes, men
med en lavere procent, eller måske er beløbet
dækket af skattefrikort.

7. I eksempel 1 -3 og 6 er der yderligere den skatte-
fordel, at den personlige formueskat reduceres.
Fonde er ikke formueskattepligtige.

Sammenfattende om de nævnte eksempler kan si-
ges, at de - ligesom det stigende antal fondsdan-
nelser i det hele taget - må ses som udslag af sam-
spillet mellem de stærkt stigende skattesatser for

almindelig og særlig indkomst og for beregning af
formueskat, sammenholdt med det forhold, at
fonde er den for en skatteyder eneste praktiske
mulighed for at overføre beløb til et andet skatte-
subjekt (fonden), uden at selve overførelsen udlø-
ser nogen afgift hos modtageren og med den virk-
ning, at de løbende afkast af de overførte midler
vil kunne akkumuleres skattefrit.

4.8. Skattetræk. Udbytteskat.
Danske aktieselskaber og lignende selskaber har
pligt til at tilbageholde 30 % skat af de aktieudbyt-
ter, de udlodder.
For fuldt skattepligtige er udbytteskatten en fore-
løbig skat, som fradrages i den endelige skat.
Hvis udbyttemodtageren er skattefri af udbyttet,
er der mulighed for at få udstedt et udbyttefrikort.
Når dette forevises for det udbyttegivende sel-
skab, kan selskabet udbetale udbyttet uden at til-
bageholde udbytteskat.
Denne regel gælder dog ikke udlændinge, idet
udbytteskatten for disse principielt er en endelig
skat. Mange dobbeltbeskatningsoverenskomster
reducerer dog den udbytteskat, som tilfalder
Danmark, til mellem 5% og 20% af udbyttet.

5. Alternative beskatningsformer.
5.1. Indkomstbeskatning.
Der er 6 væsentlige beskatningsformer at over-
veje, nemlig beskatningssystemerne for aktiesel-
skaber, kooperative virksomheder, investerings-
foreninger, interessentskaber og kommanditsel-
skaber, den nugældende forenings- og fondsbe-
skatning samt formueskat.
Hvis en udvidet beskatning af fonde skal gennem-
føres, er aktieselskabsbeskatningen formentlig
den mest nærliggende, men den må antagelig
modificeres med en vis skattefrihed for gaver,
navnlig sådanne gaver, som kan sidestilles med
indskud i aktieselskaber til tilvejebringelse eller
udvidelse af grundkapitalen.
Hensigtsmæssigheden af en eventuel formuebe-
skatning må anses afhængig af, i hvilket omfang
der gennemføres en indkomstbeskatning, idet
formueskat må udredes af formueafkastet, og det
således er uden afgørende betydning, om skatten
beregnes på grundlag af indkomsten eller formu-

5.2. Formuebeskatning.
Historisk har formuebeskatningen i Danmark

kun været pålagt fysiske personer. Et i 1954 af fi-
nansminister Viggo Kampmann fremsat lovfor-
slag om formueskat på fondes erhvervsmæssige
formue, dog med lempelsesadgang for de almen-
nyttige, blev ikke vedtaget.
Formueskatten for personer må anses begrundet
i, at formueafkast i sin egenskab af "arbejdsfri
indtægt" kan eller bør pålægges en højere skatte-
byrde end arbejdsindtægter.
Behovet for formuebeskatning af fonde kan ikke
bedømmes uden hensyntagen til, hvilken ind-
komstbeskatning de er underkastet, idet det er
den samlede skattebyrde, der er afgørende.
Formueskat vil være særligt tyngende for de fon-
de, som ejer landbrugsejendomme og aktier med
ringe afkast. Tilsvarende gælder dog i et vist om-
fang personer, som ejer sådanne aktiver. For de
egentlige familiefonde kunne deres nære sam-
menhæng med personkredse veje i retning af en
formuebeskatning, men dette vil også afhænge af,
hvilke regler der måtte blive fastlagt for den frem-
tidige forvaltning af sådanne fonde.
For de almennyttige fonde må hensynet til deres
særlige formål tale imod en beskatning på grund-
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lag af den formue, hvorpå deres almennyttige vir-
ke er baseret.
Det er herefter formentlig berettiget - også under
hensyn til den historiske tradition - fortsat at und-
lade en generel formuebeskatning af alle fonde.
Om familiefonde skal formuebeskattes, er en po-
litisk afvejning, men en isoleret beskatning af dis-

se må i givet fald kræve en klar afgrænsning af fa-
miliefonde. En helt generel formuebeskatning af
alle fonde bør i hvert fald ikke foretages uden dy-
beregående vurdering af formueskattens place-
ring i skattesystemet som helhed, herunder hvor-
vidt andre juridiske personer i givet fald bør med-
inddrage s.

6. Underudvalgets overvejelser og konklusioner.
6.1. Almindelige bemærkninger.
Beskatning til staten af fonde blevTørst indført ved
statsskatteloven af 1922, og da kun for så vidt an-
gik erhvervsmæssig indtægt.
I skattelovskommissionens betænkning fra 1948
er skattefriheden for andre indtægter end er-
hvervsindtægter ubestridt, selv om der antydes
tvivl med hensyn til skattefriheden for familiefon-
de.
Ved indførelsen af selskabsskatteloven i 1961 er
det kun beskatningen af erhvervsindtægt, der
omtales, idet der særligt henvises til hensynet til
konkurrencen med erhvervsvirksomheder, der
ikke er fondsejede.
Omkring midten af 1960-erne begynder kritikken
af familiefondenes skatteforhold at sætte ind.
I 1967 ophæves adgangen til fradrag af løbende
ydelser og renter af gavegæld til familiefonde.
Den stigende interesse for fondenes skatteforhold
har formentlig forbindelse med, at fondsstruktu-
ren i denne periode finder stadig hyppigere an-
vendelse.
Årsagen hertil er ikke ændrede skatteregler for
fonde, men må formentlig først og fremmest søges
i det stigende skattetryk og i den høje rente i for-
bindelse med inflationen.
Medens beskatning af renteindtægter sammen
med inflationen medførte, at renteindtægten reelt
blev negativ, kunne en ubeskattet rente trods in-
flationen blive af betydelig positiv størrelse.
Gave- og arveafgiftsreglerne i forbindelse med be-
skatningen ved overdragelse af aktiver har også
medvirket til, at fonde i vidt omfang er fremstået
som den ofte skattemæssigt mest gunstige løsning
på mange generationsskifteproblemer.
I det følgende undersøges, hvorledes beskatnin-
gen af nogle af de vigtigste indtægtsarter for fonde
kan tænkes udformet, idet der foreløbig ses bort
fra den særlige problematik, som har relation til
de almennyttige fondes forhold.

6.1.1. Renteindtægter.
Den nugældende skattefrihed for renteindtægter

kan medføre en konkurrenceforvridning i forhold
til virksomheder, herunder aktieselskaber, der ik-
ke ejes af fonde, idet fonde skattefrit kan opspare
kapital til investering i de af dem ejede virksomhe-
der.
Hvis renterne straks videreudloddes i overens-
stemmelse med fondens formål, bortfalder dette
akkumulationsproblem.
Der synes herefter at være en væsentlig forskel
mellem fonde, som straks udlodder deres rente-
indtægter, og fonde som akkumulerer. Dette sva-
rer til, hvad der blev lagt vægt på ved sondringen
mellem skattefri og skattepligtige investeringsfor-
eninger ved lovændringen i 1979.

6.1.2. Aktieudbytter.
Om udbytter fortsat bør være skattefri for fonde
må formentlig idag ses i lyset af den (delvise) op-
hævelse af dobbeltbeskatningen af udbytter, som
blev gennemført ved reglerne om skattegodtgø-
relse m.v. fra 1977.
Efter disse regler er selskaber ikke skattepligtige
af udbytter, som de modtager fra andre selskaber,
hvori de ejer mindst 25% af aktiekapitalen. Til-
svarende regler kunne tænkes overført på fonde.

6.1.3. Løbende ydelser.
Der kan her anlægges tilsvarende betragtninger
som for renteindtægter, nemlig at fonde, der ak-
kumulerer deres indtægter, beskattes, hvorimod
fonde, der straks udlodder indtægterne, ikke be-
skattes.
Hvorvidt løbende ydelser til fonde bør være fra-
dragsberettigede for yderen, er et andet spørgs-
mål.
Hvis fradragsretten hos giveren for løbende gave-
ydelser til fonde opretholdes, taler dette for, at de
modtagne gaveydelser beskattes hos fondene.

6.1.4. Gaveindtægter og arv.
Hvis fonde konsekvent skulle beskattes af gaver,
ville dette også omfatte de (større) gaver, som tje-
ner til at tilvejebringe fondens grundkapital. Det-
te er en strengere beskatning end den, der gælder
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for aktieselskaber. Aktieselskaber beskattes nem-
lig ikke af de indskud, som tilvejebringer selve ak-
tiekapitalen. En generel regel om gavebeskatning
af fonde vil formentlig virke prohibitiv for gaver
til fonde, i hvert fald for de gaver, der tilvejebrin-
ger grundkapitalen.
På den anden side vil en generel fritagelse for ga-
vebeskatning medføre en forskel mellem fonde,
der modtager gaver, og fonde, der modtager arv.
En sådan forskel eksisterer allerede efter gælden-
de ret, idet fonde ikke skal betale skat eller afgift
af gaver, hvorimod de skal betale arveafgift. Til
gengæld kan fonde succedere i arveladers skatte-
mæssige stilling (kildeskattelovens § 33), hvilket
ikke gælder ved gaver.
En ligestilling mellem arv og gave kunne her op-
nås enten ved at ophæve succession ved arv eller
indføre den ved gaver.
Hvis succession for fonde ønskes afskaffet, kunne
der - for at løse likviditetsproblemet - i stedet for
beskatning i dødsboet overvejes en regel, hvoref-
ter dødsboets skattetilsvar overføres til fonden
som en egentlig gæld, der, hvis den ikke kan beta-
les straks, afdrages over en årrække eller eventuelt
betales ved videresalg af aktivet.
Til slut bemærkes, at betænkelighederne ved ga-
vebeskatning og arveafgift for fonde har stærk til-
knytning til generationsskifteproblemer, og de vil
derfor mindskes, i det omfang avancebeskatnin-
gen ved overdragelse af aktiver reduceres.

6.1.5. Andre indtægtserhvervelser.
6.1.5.1. Overskudsandele.
Fonde beskattes af andele i overskud fra erhvervs-
virksomheder, men ikke af andele af omsætning,
lønudgifter m.v. Yderen af sådanne andele har
normalt fradragsret, hvad enten ydelserne bereg-
nes på det ene eller det andet grundlag.
Skattepligtige overskudsandele vil derfor kunne
erstattes af skattefri ydelser, uden at ydelsens ka-
rakter reelt ændres. En ligestilling synes derfor
hensigtsmæssig.

6.1.5.2. Aktieavancer.
Beskatning af aktieavancer har - i hvert fald for
selskaber med hovedaktionær - en nær sammen-
hæng med beskatning af aktieudbytter, idet aktie-
avancer kan betragtes som en slags akkumuleret
udbytte. For fonde, der er hovedaktionærer i sel-
skaber, kunne noget tale for at lade beskatningen
af udbytter og aktieavancer følge nogenlunde ens-
artede retningslinier.
Efter gældende aktionærbeskatningsregler drages
denne konsekvens dog ikke, og der er næppe

grund til på dette punkt at indføre andre regler
for fonde end for aktieselskaber.

6.1.6. Fradragssiden.
Ved bedømmelsen af, hvilke indtægter der evt.
bør beskattes hos fonde, bør det formentlig tages
i betragtning, at risikoen for skatteundvigelse ved
oprettelse af fonde i det væsentlige har sammen-
hæng med, at yderen har fradragsret for sin ydel-
se til fonden.

6.2. Hvilke fonde bør evt. fritages for skat-
tepligt?
Efter nugældende regler kan fonde fritages for
skat, for så vidt deres formål udelukkende er al-
menvelgørende eller på anden måde almennyt-
tigt, jfr. afsnit 4.1.2.

6.2.1. Fritagelseskriterier.
Selv om dette kriterium kan forekomme ube-
stemt, har det dog nået en betydelig fasthed gen-
nem mange års praksis, samtidig med at det er
smidigt nok til at kunne tilpasses til ændrede sam-
fundsmæssige forudsætninger.
Der kunne i stedet tænkes udarbejdet en egentlig
"positivliste" over lempelsesberettigede fonde,
men en sådan liste vil næppe komme til at afvige
væsentligt fra en liste over de fonde, der får lem-
pelse efter gældende praksis.

6.2.2. Tilsyn som betingelse for lempeligere
beskatning.
Et skattemæssigt tilsyn findes allerede for de så-
kaldte sociale fonde, som virksomheder kan op-
rette til fordel for de ansatte m.v., jfr. ligningslo-
vens § 14 F og pensionsbeskatningslovens § 52.
En lignende ordning kunne overføres på f.eks.
lempelsesberettigede fonde, men betydningen
heraf vil mindskes, hvis der gennemføres generel
registrering m.v. af fonde af enhver art.

6.3. Fradrag i indkomsten i stedet for be-
villingsmæssig lempelse.
Efter nugældende regler foretages der en ansæt-
telse af den fulde, skattepligtige indkomst med på-
følgende skatteberegning for alle skattepligtige
fonde, hvorefter de lempelsesberettigede fonde
må ansøge om at få eftergivet den del af skatten,
der vedrører skattepligtig indtægt, som er an-
vendt til lempelsesberettigede formål.
Der kunne opnås en betydelig forenkling, hvis
fondene i stedet fik adgang til at fratrække de på-
gældende beløb i deres skattepligtige indkomst.
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6.4. Tilskud i stedet for skattelempelse.
Efter nugældende regler eftergives skatten af den
del af den skattepligtige indtægt, som er anvendt
til lempelsesberettigende formål. Hvis hele ind-
tægten anvendes, eftergives hele skatten.
Erstattes dette princip af en tilskudsordning, vil
begunstigelsen kunne gives efter et friere skøn.
Hvis f. eks. hele indtægten er anvendt til almen-
nyttige formål, vil der være mulighed for at yde
et tilskud, der er større eller mindre end den pålig-
nede skat, eller det offentlige kunne helt undlade
at yde tilskud.
Den offentlige styring af skattemidlernes anven-
delse vil herved blive mere effektiv. Midlernes an-
vendelse vil endvidere fremtræde som egentlige
tilskud i stedet for som skattereduktion.
På den anden side vil systemet kunne hæmme
privates interesse i at yde gaver til fonde, såfremt
gaver er skattepligtige for fondene.
Dette vil nemlig betyde, at gavegiveren kunne se
en del af sit bidrag opslugt af skat.
Herved kan presset på de offentlige kasser øges.

6.5. Eventuel registrering af alle fonde i
skattevæsenets regie.
En sådan registrering kunne foregå på samme
måde som for akkumulerende investeringsfore-
ninger, jfr. afsnit 3.2., d.v. s. stort set blot med den
kontrol, som ligger i de lokale skattemyndighe-
ders kendskab til eksisterende fonde.

6.6. Skatteundvigelse.
6.6.1. Skatteundvigelse til udlandet.
Hidtil er denne form for skatteundvigelse ikke
konstateret som noget problem i forbindelse med
fonde, formentlig fordi fonde kun beskattes af er-
hvervsmæssig indtægt, og undvigelse derfor vil
forudsætte, at erhvervsvirksomheden flyttes til
udlandet.
Hvis renteindtægter gøres skattepligtige, vil den-
ne form for skatteundvigelse kunne få forøget in-
teresse.
Dette kan næppe undgås blot ved at indføre en
ordning svarende til udbytteskatten, hvorefter
selskabet skal tilbageholde 30% af udbyttet som
skat, hvilken skat for udenlandske aktionærer er
endelig, medmindre dobbeltbeskatningsaftaler
tilsiger andet.
Indførelse af en sådan ordning for renter specielt
til fonde vil nemlig betyde, at debitorerne må sæt-
te sig ind i, om kreditor er omfattet af en sådan
særlig fondsregel, og dette er næppe realistisk at
kræve, i hvert fald ikke af almindelige, p>rivate de-
bitorer.

6.6.2. Skatteundvigelse til anden organisa-
tionsform.
En skærpet fondsbeskatning kan eventuelt med-
føre en tendens til at anvende en foreningsstruk-
tur i tilfælde, hvor fondsstrukturen hidtil er anset
for den naturlige. Det vil formentlig også være
muligt for visse, allerede eksisterende fonde at
overgå til foreningsvedtægter, uden at dette be-
høver at betyde nogen væsentlig ændring i den
faktiske organisationsform. Såfremt en ændret
fondsbeskatning skulle give sig udslag i en sådan
tendens, må det overvejes, om også foreninger
helt eller delvis bør undergives en ændret beskat-
ning.

6.7. Skitse til en fradragsordning med skat-
tetræk.
Problemet med den skattefrie akkumulation af
kapital i fonde kan formentlig løses med en ord-
ning, der tager udgangspunkt i reglerne for inve-
steringsforeninger, som beskatter de akkumule-
rende foreninger, men ikke de udloddende.
Ordningen kunne udformes således, at alle fonde
i princippet beskattes af alle indtægter, men at de
får adgang til at fradrage alle udlodninger uanset
formålet.
Samtidig kan indføres en indeholdelsesordning i
lighed med udbytteskatten.
For udlodninger til fuldt skattepligtige skulle den
indeholdte skat være en foreløbig skat, som fra-
drages i den endelige skat.
For udlodninger til udlændinge kunne skatten -
ligesom udbytteskatten - være en endelig skat,
men man må forudse, at dobbeltbeskatningsreg-
1erne i et vist omfang vil give udlændinge adgang
til refusion.
For udlodninger til foreninger og fonde, kan der
- hvis disse ikke skal beskattes af gaver - indføres
en frikortordning.

6.8. Underudvalgets konklusioner.
Fondsudvalget har anmodet underudvalget om -
foruden en redegørelse for de gældende regler -
at fremlægge principielle synspunkter for en kom-
mende lovgivning om skatter og afgifter for fon-
de. Underudvalget har derfor anset det som sin
opgave at overveje udformningen af skatteregler,
som kan finde anvendelse, hvis man ønsker at be-
skatte fonde i videre omfang end hidtil. Underud-
valget har i sine overvejelser lagt vægt på at foreslå
regler, som vil være forståelige for skatteyderne og
praktikable for administrationen, og - i sammen-
hæng hermed - er i overensstemmelse med dansk
retstradition inden for det skatteretlige område.
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Underudvalget har tillige haft for øje, at en even-
tuel skattepligt udformes således, at den i mindst
muligt omfang medfører konkurrenceforvridning
mellem selskaber og fonde med ensartet virke.
På denne baggrund finder underudvalget, at dets
undersøgelser giver grundlag for følgende kon-
klusioner:
1. En udvidet beskatning bør i princippet fore-

tages efter tilsvarende regler, som gælder for
aktie- og anpartsselskaber, jfr. afsnit 5, men
det bør ske med de modifikationer, som føl-
ger af fondenes særlige struktur som selv-
ejende institutioner, jfr. nedenfor.

2. Formuebeskatning af samtlige fonde er næp-
pe hensigtsmæssig. For familiefonde kan
dog fremføres særlige synspunkter, jfr. afsnit
5.2.
Den formueskattelignende kooperationsbe-
skatning er næppe heller egnet, jfr. afsnit
5.1.

3. I lighed med holdingselskaber bør fonde ikke
beskattes af udbytter fra aktieselskaber,
hvori de ejer mindst 25% af aktiekapitalen,
jfr. afsnit 6.1.2., og for udbytter af andre ak-
tieposter bør der indrømmes skattegodtgø-
relse.

4. Det forhold, at aktieavancer i et vist omfang
kan betragtes som en art akkumuleret ud-
bytte, kunne konsekvent tale for, at skatte-
pligt for begge indtægtsarters vedkommende
fulgte ensartede regler, jfr. afsnit 6.1.5.2.
Denne konsekvens opretholdes imidlertid
ikke fuldt ud efter nugældende aktionærbe-
skatningsregler, og udvalget finder ikke an-
ledning til at foreslå, at der på dette punkt
skulle gælde andre regler for fonde end for
aktieselskaber.

5. Hvor en fond succederer i en arveladers stil-
ling, uden at dødsboet beskattes, bør det sik-
res, at beskatning finder sted senest ved fon-
dens videresalg at det arvede aktiv. Dette vil
i sig selv følge af pkt. 1. Hvis succession for
fonde ønskes afskaffet, kunne der - for at løse
likviditetsproblemet - i stedet for beskatning
i dødsboet overvejes en regel, hvorefter døds-
boets skattetilsvar overføres til fonden som
en egentlig gæld, der, hvis det ikke kan beta-
les straks, afdrages over en årrække eller
eventuelt betales ved videresalg af aktivet.

6. Fonde bør i lighed med aktieselskaber være
skatte- og afgiftsfri af tilskud (gaver) til tilve-
jebringelse eller udvidelse af fondens grund-
kapital. Hvis fradragsretten hos giveren for
løbende gaveydelser til fonde opretholdes,

jfr. pkt. 15, bør de modtagne gaveydelser
være skattepligtige for fondene.

7. Hvis man - for alle fonde eller visse grupper
af fonde - ønsker at undgå den dobbeltbe-
skatning, der ellers vil fremkomme ved, at en
indtægt, f. eks. rente, først beskattes hos fon-
den og derefter påny hos den, til hvem fon-
den udlodder indtægten, kan det ske ved, at
der tillægges fondene fradragsret for deres
udlodninger, såfremt udlodningerne finder
sted kort tid efter, at indtægten er oppebåret,
evt. inden for få måneder efter regnskabs-
årets udløb.
Det administrativt enkleste ville dog være at
give fradragsret for udlodninger, som er sket
i vedkommende indkomstår, men dette vil
medføre, at der ikke opnås noget fradrag i
det første indtjeningsår, medmindre der al-
lerede i dette indtjeningsår sker videreudlod-
ninger.

8. Registrering af fonde udelukkende i skatte-
væsenets regie vil næppe volde problemer,
jfr. afsnit 6.5.

9a. Det i reglerne om godkendelse af sociale fon-
de efter ligningslovens § 14 F og pensionsbe-
skatningslovens § 52 indeholdte tilsyn med
fondenes udlodninger kan formentlig uden
vanskelighed overføres til alle fonde, jfr. af-
snit 6.2.2.

9b. Forhåndsgodkendelse af en offentlig myn-
dighed som forudsætning for skattefrihed
rummer næppe praktiske vanskeligheder,
jfr. afsnit 6.4., men der kræves administra-
tive ressourcer.

10. Til sikring af beskatning af udlodninger, der
i henhold til punkt 7 foran er fradraget i fon-
dens indkomst, bør der indføres en pligt for
fonde til at tilbageholde skat i udlodningerne
i lighed med de nugældende regler om ud-
bytteskat, jfr. afsnit 4.8. og 6.7.

11. Muligheden for en art skatteundvigelser fra
fonde til foreninger kræver overvejelser af,
om en skærpet fondsbeskatning også bør
gælde for foreninger, jfr. afsnit 6.6.

12. Hvis princippet i fritagelsesreglen i selskabs-
skattelovens § 3, stk. 2, jfr. stk. 3, for fondes
vedkommende opretholdes, bør den af ad-
ministrative grunde ændres fra en skatte-
lempelsesregel til en regel om fradrag i
fondsindkomsten for beløb, der anvendes til
kvalificerede formål, jfr. afsnit 6.3.
Dette gælder, uanset om fondsbeskatningen
udvides eller fastholdes uændret.

13. I det omfang det fortsat skal tillægges betyd-

230



ning, at en fond har et særligt kvalificeret for-
mål, kan de formål, som efter gaddende skat-
teret anses for at kvalificere til skattelempelse
efter reglerne om udlodninger til almenvel-
gørende eller iøvrigt almennyttige formål,
stort set fortsat anses for kvalificerede, jfr. af-
snit 4.1.2.3.2. En vis justering bør dog over-
vejes, jfr. afsnit 6.2.

14. Rente- og afdragsfri lån, specielt fra familie-
fonde kan i et vist omfang beskattes som ud-
lodninger allerede efter gældende skatte-
praksis, især i tilfælde, hvor det er åbenbart,
at tilbagebetaling ikke skal finde sted.
I det omfang beskatning ikke kan ske, fore-
ligger der et skattemæssigt problem, som
imidlertid ikke er specielt for fonde, men må
ses i sammenhæng med skattereglerne for
udlån mellem forældre og børn, funktionær-
lån, aktionærlån m.v.

15. I medfør af ligningslovens § 8 A er der ad-
gang til at opnå fradrag i den skattepligtige
indkomst for gaver, der ydes til de af ministe-
ren for skatter og afgifter godkendte forenin-
ger og organisationer, hvis midler anvendes
i almenvelgørende eller på anden måde al-
mennyttigt øjemed til fordel for en større
kreds af personer. Dette gavefradrag kan ik-
ke udgøre mere end 1.000 kr.
Uafhængig af og i modsætning til denne be-
stemmelse i ligningslovens § 8 A, er der med
udgangspunkt i ligningslovens § 14, stk. 2,
udviklet en praksis, hvorefter en gavegiver
kan fradrage gaveydelser ved sin indkomst-
opgørelse, når han efter visse na;rmere regler
har forpligtet sig til at udrede gaverne som
en løbende årlig ydelse, forudsat at gaverne
ikke udredes til den nærmeste familie eller til
fonde, der støtter denne personkreds, jfr. lig-
ningslovens § 14, stk. 3.
Denne fradragsret i medfør af ligningslovens
§ 14, stk. 2, er uafhængig af, om gavemodta-
geren er en forening eller en institution, der
virker for almenvellet, ligesom fradragsret-
ten ikke kræver nogen godkendelse af mini-
steren for skatter og afgifter.
I indeværende folketingssamling (folketings-
året 1980/81 ) behandler folketinget et forslag
til lov om ændring af ligningsloven, hvoref-
ter fradragsretten for de såkaldte forsørgel-

seskontrakter foreslås beløbsmæssigt be-
grænset.
Efter underudvalgets opfattelse er der rime-
lig anledning til under den fortsatte behand-
ling af dette forslag også at inddrage spørgs-
målet om en eventuel ændring af de gælden-
de regler om fradragsret for løbende gave-
ydelser til fonde.

Afsluttende bemærkninger.
Efter underudvalgets opfattelse bør fondenes
skattemæssige stilling vurderes i sammenhæng
med den skattemæssige stilling for en række skat-
tefri institutioner, herunder livsforsikringsselska-
ber, pensionskasser samt kreditforeninger og i
sammenhæng med foreninger i almindelighed,
der efter de gældende bestemmelser kun beskattes
af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed,
men ikke af renter og udbytter af passive kapital-
anbringelser.
Den omstændighed, at fondene efter de gældende
regler er fritaget for beskatning af renter, gør det
efter underudvalgets skøn naturligt tillige at vur-
dere fondenes skattemæssige stilling i sammen-
hæng med de aktuelle undersøgelser og overvejel-
ser vedrørende den mere generelle, skattemæssi-
ge behandling af renteindtægter og renteudgifter,
som foregår i det såkaldte Thorkil Kristensen-
udvalg.

Fondenes skattemæssige stilling bør efter under-
udvalgets mening også behandles i forbindelse
med reglerne om beskatning ved afståelse af akti-
er. De gældende regler herom i ligningsloven og
i lov om særlig indkomstskat m.v. vil undergå
meget væsentlige ændringer ved en vedtagelse af
det af regeringen den 28. januar 1981 fremsatte
lovforslag nr. 140 om beskatning af fortjeneste
ved afståelse af aktier m.v.

Endelig bør fondenes skattemæssige stilling efter
underudvalgets skøn også ses i sammenhæng
med de skattemæssige problemer, der er forbun-
det med generationsskifte, såvel for virksomheder
i selskabsform som for andre virksomheder.
Underudvalget har imidlertid ment, at proble-
merne omkring generationsskifter faldt uden for
den opgave, der har været stillet underudvalget.
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2. Statistiske oplysninger.
2.1. Oplysninger om fonde i skatteregi-
stre m.v.

2.1.1. CIR-registrerede fonde.

2.1.1.1. Mandtalsregistrering.

2.1.1.2. Rentekontrol.
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Der foreligger ikke nogen selvstændig registre-
ringspligt for fonde, men de fonde, som er skat-
tepligtige, optages på mandtalslisten.

Fonde er kun skattepligtige, hvis de driver er-
hvervsmæssig virksomhed, jfr. afsnit 4.1.4.
Fonde, som har indkomst ved erhvervsmæssig
virksomhed, er ikke særskilt registreret på mand-
talslisten, men er optaget blandt de øvrige skat-
tepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr.
6 (for udenlandske fonde efter selskabsskattelo-
vens § 2).
Statsskattedirektoratet har imidlertid i de seneste
år foretaget forskellige undersøgelser med henblik
på at opnå et indtryk af fondsproblematikkens
omfang.
Ved en manuel gennemgang af mandtalslisten for
1980, er der på grundlag af de registrede navne
udskilt 529 skattepligtige, som må antages at være
fonde, legater eller lignende selvejende institutio-
ner, som er skattepligtige i henhold til selskabs-
skattelovens § 1, stk. 1, nr. 6.
For at få et skøn over antallet af fonde i hele landet
(skattepligtige såvel som ikke-skattepligtige), har
man endvidere optalt mandtalsoptagne fonde i
følgende kommuner:
Københavns kommune 129
Kommuner under amtsskatteinspektorat
nr. 1, København 13
Kommuner under amtsskatteinspektorat
nr. 3, København 34
Kommuner under amtsskatteinspektora-
tet i Sønderborg 1_

177

Ca. 1/3 af de mandtalsoptagne fonde er således
hjemmehørende i ovennævnte kommuner.

Fra og med indkomståret 1978 er der gennemført



2.1.1.3. Andre fonde.

2.1.2. Fonde uden for CIR-registeret.

2.1.3. Udbytte.

oplysningspligt for renter af indestående i penge-
institutter m.v. og obligationsrenter. Herefter er
der pligt for kontohavere og obligationsejere til at
afgive identifikationsoplysninger til pengeinsti-
tutter m.v., jfr. skattekontrollovens § § 8 - 9 , 10
A og 10 B og bekendtgørelser nr. 336 af 24. juni
1977 og nr. 542 af 25. oktober 1977 om skatte-
mæssig kontrol med renteindtægter og renteku-
poner.
I de ovenfor nævnte kommuner er der endvidere
fra SLS-S 8606 (jfr. afsnit 3.1. om registrering)
udskilt 525 ikke erhvervsdrivende fonde, som an-
vender eget CIR.nr. ved rentekontrollen:

Københavns kommune
Kommuner under amtsskatteinspektorat
nr, 1, København
Kommuner under amtsskatteinspektorat
nr. 3, København
Kommuner under amtsskatteinspektora-
tet i Sønderborg

469

37

14
525

Renter, omfattet af rentekontrollen for disse 525
ikke-erhvervsdrivende fonde, udgør i 1979
353.453.325 kr.
Renter, omfattet af rentekontrollen for de under
2.1.1.1. nævnte mandtalsoptagne udgjorde i
1979 55.269.285 kr.
Der er således for ialt 1.054 fonde en renteindtægt
omfattet af rentekontrollen på ialt 408.722.610
kr.

Endelig er der i ovennævnte kommuner udskilt
537 fonde, som er CIR-registrerede, men som
hverken er optaget på mandtalslisten eller anven-
der eget CIR.nr. ved rentekontrollen.
Da de undersøgte kommuner har 1/3 af de mand-
talsoptagne fonde, skulle der således på landsplan
være ca. 1.600 fonde, som nok er CIR-registre-
ret, men som hverken er optaget på mandtalsli-
sten eller anvender eget CIR.nr. ved rentekon-
trollen.

En del fonde er ikke CIR-registreret. Der forelig-
ger på landsplan ikke oplysninger om størrelsen
eller antallet af disse fonde.
I en fondsundersøgelse omfattende samtlige
(kendte) ikke-erhvervsdrivende fonde med hjem-
sted i Århus kommune, havde 24 fonde eget
cir.nr., medens 98 fonde ikke var CIR-registrere-
de.

I 1979 foreligger der vedrørende foreninger og
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2.1.4. Fondskapitaler og deres anbringelse.

2.1.4.1. Størrelsen af de enkelte fonde.

fonde m.v. 4.725 U 1 a-attester, d.v.s attester for
udbetalt udbytte uden indeholdelse af udbytte-
skat. De repræsenterer et ubeskattet udbytte på
283.795.506 kr. Det kan ikke oplyses, hvor stor
en del af dette beløb, der vedrører fonde.
Fra januar 1977 foreligger der en liste over ca. 770
foreninger, legater, fonde m.v., der havde tilla-
delse til at fremsende begæring om tilbagebeta-
ling af udbytteskat direkte til statsskattedirektora-
tet. Af disse 770 er ca. 540 legater og fonde, resten
foreninger, hovedsagelig fagforeninger.
For 1977 foreligger en liste over 14 fonde, som har
fået tilbagebetalt udbytteskat. Listen synes at væ-
re et tilfældigt udvalg, men den viser, at i hvert
fald 4 fonde i 1977 har fået tilbagebetalt over 1
million kr. i udbytteskat i 1977. Listens højeste til-
bagebetaling er på 2.034.396 kr., hvilket svarer
til et udbytte på 6.781.320 kr.
I forbindelse med ansøgning om skattefritagelse
i henhold til selskabsskattelovens § 3, stk. 5, er det
endvidere oplyst, at 10 fonde har fået udbetalt et
udbytte på ialt 17.868.363 kr.
Det højeste udbyttebeløb udgjorde 10.940.000 kr.

For at få indblik i de kapitalkoncentrationer, der
finder sted i fondene, har man opsplittet de un-
dersøgte fondskapitaler i forskellige intervaller.

1) I en undersøgelse vedrørende 36 fonde med
hjemsted fordelt over hele landet konstateredes
for regnskabsåret 1977 følgende formuebeløb:

0 - 0,5 mio. kr. 3 fonde
0,5 - 1 mio. kr. 1 fond
1 - 2 mio. kr. 5 fonde
2 - 3 mio. kr. 4 fonde
3 - 4 mio. kr. 4 fonde
4 - 5 mio. kr. 3 fonde
5 - 1 0 mio. kr. 6 fonde

10 - 20 mio. kr. 4 fonde
20 - 50 mio. kr. 4 fonde
50 - 100 mio. kr. 1 fond

100 - 200 mio. kr. 0 fonde
3ver 200 mio. kr. 1 fond

2) I en undersøgelse vedrørende 46 erhvervsdri-
vende fonde, som har søgt årlig skattefritagelse i
henhold til selskabsskattelovens § 3, stk. 2, er der
konstateret følgende formuebeløb (jfr. bilag):

0 - 0,5 mio. kr. 6 fonde
0,5 - 1 mio. kr. 10 fonde
1 - 2 mio. kr. 10 fonde
2 - 3 mio. kr. 4 fonde
3 - 4 mio. kr. 3 fonde
4 - 5 mio. kr. 1 fond
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2.1.4.2. Anbringelse af fondsmidler.

Erhvervsdrivende fonde.

Ikke-erhvervsdrivende fonde.

5 - 10 mio. kr. 3 fonde
10 - 20 mio. kr. 7 fonde
20 - 50 mio. kr. 1 fond
50 - 100 mio. kr. 0 fonde

100 - 200 mio. kr. 0 fonde
over 200 mio. kr. 1 fond

3) I en undersøgelse vedrørende 28 erhvervsdri-
vende fonde, som i henhold til selskabsskattelov-
ens § 3, stk. 2, er fritaget for at medtages ved skat-
teansættelsen, er der konstateret følgende for-
muebeløb (jfr. bilag):

0 - 0,5 mio. kr. 8 fonde
0,5 - 1 mio. kr. 4 fonde
1 - 2 mio. kr. 6 fonde
2 - 3 mio. kr. 2 fonde
3 - 4 mio. kr. 0 fonde
4 - 5 mio. kr. 1 fond
5 - 1 0 mio. kr. 3 fonde

10 - 20 mio. kr. 5 fonde
over 20 mio. kr. 1 fond

4) I en undersøgelse vedrørende samtlige kend-
te ikke-erhvervsdrivende fonde med hjemsted i
Århus kommune konstateredes følgende formue-
beløb for de undersøgte 97 fonde:

0 - 0,1 mio. kr. 45 fonde
0,1 - 0,5 mio. kr. 27 fonde
0,5 - 1 mio. kr. 5 fonde
1 - 5 mio. kr. 1 8 fonde

over 5 mio. kr. 2 fonde

Ved en gennemgang af regnskaber for erhvervs-
drivende fonde med en samlet aktivmasse på
1.170 mill. kr. og en egenkapital på 1.073 mill.
kr. er konstateret følgende fordeling af aktiverne
(jfr. bilag):

Fast ejendom
Obligationer
Pantebreve
Aktier
Pengeinstitutter m.v.
Andet

12,7%
15,6%

1,1%
63,2%

1,8%
5,6%

100,0%
Obligationer og indeståender i pengeinstitutter
udgør således 15,6% og 1,8% - 17,4% af akti-
verne. Afkastet af disse aktiver er omfattet af ren-
tekontrollen, jfr. foran under 2.1.1.2.

Fonde, som ikke driver erhvervsmæssig virksom-
hed, vil næppe have en så stor andel af aktiverne
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2.1.5. Skattefritagelse.

Årlig fritagelse. SSL § 3, stk. 2 og 3.

Selskabsskattelovens § 3, stk. 5.

Stående skattefritagelse.
(Fritagelse for at medtages ved
skatteansættelsen).

2.1.6. Skatteprovenu: Skatteåret 1980/81.

anbragt i fast ejendom, idet besiddelse af fast ejen-
dom, som ikke udelukkende anvendes til ikke-er-
hvervsmæssig virksomhed, vil medføre, at fonde-
ne bliver skattepligtige.
Såfremt man ser bort fra besiddelse af fast ejen-
dom, men ellers regner med samme fordeling af
aktiverne, bliver fordelingen herefter:

Obligationer 17,9%
Pantebreve 2,1%
Aktier 72,4%
Pengeinstitutter m.v. 2,1%
Andet 6,4%

100,0%
Obligationer og indeståender i pengeinstitutter
udgør således 17,9% + 2,1% = 20% af aktiver-
ne. Afkastet af disse aktiver er omfattet af rente-
kontrollen, jfr. foran under 2.1.1.2.

For skatteåret 1979/80 har 48 fonde haft en samlet
skattepligtig indkomst på 12.138.308 kr., hvilket
svarer til en pålignet skat på 4.491.000 kr. Af dette
beløb er 2.730.553 kr. eftergivet i henhold til sel-
skabsskattelovens § 3, stk. 2 - 3 . Det eftergivne
beløb indeholder tillige evt. tillæg efter selskabs-
skattelovens § 28 og svarer til en indkomst på
7.379.000 kr.
Da de samme fonde i perioden har haft ikke-er-
hvervsmæssige indkomster på 65.964.228 kr.,
har fondene således anvendt/henlagt ca. 73 milli-
oner kr. til almenvelgørende eller på anden måde
almennyttige formål, idet de ikke-skattepligtige
indtægter skal være anvendt til disse formål, før
der kan indrømmes lempelse for de skattepligtige
indtægter.

21 selskaber, ejet af 10 fonde, har i skatteåret
1979/80 haft en skattepligtig indkomst på
31.683.566 kr. Heraf er 17.868.363 kr. udbetalt
som udbytte til fondene. Af den pålignede skat er
5.860.689 kr. eftergivet, hvilket svarer til skatten
af 15.839.700 kr. (jfr. bilag).

Som vilkår for fritagelse for skattepligt kræves
normalt, at der årligt indsendes et regnskab til
statsskattedirektoratet. 25 fondes indsendte regn-
skaber viser, at disse fonde har en egenkapital på
103 millioner kr. (jfr. bilag).

Af de 529 mandtalsoptagne fonde har 108 en ne-
gativ skattepligtig indkomst på 19.043.884 kr.
212 fonde har haft en indkomst på 0 kr.
209 fonde har haft en indkomst på 22.367.941 kr.,

236



hvilket svarer til en pålignet skat på 8.947.160 kr.
Til sammenligning kan nævnes, at der for skatte-
året 1979/80 er eftergivet 2.730.553 kr. af den
skat, som er pålignet erhvervsdrivende fonde.

2.2. Konklusion.

Antal fonde. Som nævnt foran under 2.1., er der i hele landet
529 mandtalsoptagne fonde.
Endvidere er der i de undersøgte kommuner
yderligere (525 + 537)= 1.062 fonde, som er
CIR-registrerede, men ikke er erhvervsdrivende
og derfor ikke skattepligtige.
De undersøgte kommuner har ca. 1/3 af de i hele
landet mandtalsoptagne fonde. Hvis forholdet i
de øvrige kommuner er tilsvarende, skulle der
herefter på landsplan være ca. 3.000 ikke-
erhvervsdrivende (ikke skattepligtige) CIR-regi-
strerede fonde.
Derudover er der nogle fonde, der ikke er CIR-re-
gistrerede. I den under 2.1.4.1. omtalte under-
søgelse fra Århus er det konstateret, at ca. 1/5 af
de ikke-erhvervsdrivende fonde er CIR-registre-
rede.
Dette medfører, at der på landsplan skulle være
ca. 15.000 ikke-erhvervsdrivende fonde. Disse tal
må dog tages med alt muligt forbehold på grund
af det spinkle statistiske materiale.

Renteindtægter. Ovenfor i 2.1.1.2. er det anført, at 1.054 fonde
har haft renteindtægter omfattet af rentekontrol-
len på 408 millioner kr.
Det kan herefter formentlig forsvares at anslå, at
den samlede renteindtægt for samtlige fonde
næppe er mindre end 1 - 2 milliarder.
Denne renteindtægt svarer til aktiver anbragt i
obligationer og indestående i pengeinstitutter
m.v. på 7 - 15 milliarder, hvis renten anslås til
ca. 14%. En stikprøve på en enkelt fond viste en
gennemsnitlig forrentning på 13,2%

Fondskapitalernes samlede størrelse. Da obligationer samt indestående i pengeinstitut,
jfr. ovenfor, skulle udgøre 7-15 milliarder og da
disse alene udgør en mindre del af fondens akti-
ver, jfr. foran under 2.1.4.2., må det antages, at
de samlede aktiver er væsentligt større end 15 mil-
liarder. Da fondene, jfr. bilag, har en høj selvfi-
nansieringsgrad, må fondenes egenkapital anta-
ges at ligge i samme størrelsesorden. Men det sta-
tistiske materiale er for tilfældigt og usikkert til at
danne grundlag for et mere kvalificeret skøn.
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3. Registrering.
3.1. Nuværende registreringsprocedure.

Optagelse på mandtalslisten. Der er ikke nogen generel registreringspligt for
fonde, men der optages årligt pr. 15. januar et
mandtal over skattepligtige selskaber og forenin-
ger m.v., herunder skattepligtige fonde. Det sker
på grundlag af oplysningerne i statsskattedirekto-
ratets selskabsskatteregister (SSR). I dette regi-
ster optages de i selskabsskattelovens §§ 1 og 2
nævnte selskaber og foreninger m.v. incl. skat-
tepligtige fonde, på en særlig liste (8604). Der er
ingen pligt for ikke-skattepligtige til at lade sig
registrere i skattevæsenets regie.
På en anden liste (8606) optages de juridiske per-
soner, som har et CIR.nr., men som ikke er regi-
streret som skattepligtige, d.v.s. dem der er opta-
get i det centrale register for indeholdelsespligtige
vedr. A-skat, eller som har renteindtægt, der er
omfattet af rentekontrolloven.
For hver skattepligtig registreres visse stamdata,
såsom navn, adresse, hjemstedskommune, regn-
skabsperiode og særlige forhold.
Registreringen af skattepligtige fonde sker ho-
vedsagelig på grundlag af indberetninger fra
kommunen. Statsskattedirektoratet registrerer
dog direkte f.eks. meddelelse om adresseændring,
der af en fond indsendes til direktoratet.
Kommunens indberetning sker på en standard-
blanket, og der udfyldes en blanket for hver fond.
Indberetningen skal ske snarest efter, at kommu-
nen bliver bekendt med det forhold, der skal regi-
streres.
Ved nyregistrering af fonde indberettes foruden
de nævnte stamdata også - så vidt muligt -
CIR.nr., såfremt fonden af andre årsager har fået
tildelt CIR.nr. Hvis ikke, får fonden tildelt et
CIR.nr. ved registreringen.
Desuden indberettes, hvilken lovbestemmelse
fonden skal beskattes efter, d.v.s. selskabsskatte-
lovens § 1, stk. 1, nr. 6, der er sammenfaldende
med den bestemmelse, hvorefter almindelige
foreninger beskattes. Der er altså ikke efter den
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nuværende registreringsprocedure umiddelbart
mulighed for maskinelt at udskille fonde fra disse
foreninger.
Mandtalskommunen for et givet år er for danske
fonde den kommune, i hvilken hovedkontoret fin-
des pr. 15. januar i det pågældende år, eller hvor-
fra bestyrelsen foregår på dette punkt. Udenland-
ske fonde optages på mandtallet i den kommune,
i hvilken ledelsen af den skattepligtige virksom-
hed foregår pr. 15. januar.
Den kommunale ligningsmyndighed udsender
selvangivelser m.v. snarest muligt efter den 1.
april, jfr. selskabsskattelovens § 26, stk. 1.
EDB-udskrivningen af selvangivelsen m.v. sker
kun én gang årligt. Kommunen må derfor manu-
elt udskrive selvangivelser for fonde, som optages
til beskatning, efter at EDB-udskrivningen er
sket.

Kommunernes indberetningsgrundlag. Som nævnt sker registreringen af fonde i selskabs-
skatteregistret hovedsagelig på grundlag af indbe-
retninger fra kommunerne. De oplysninger, der
står til rådighed for kommunerne til opfyldelse af
indberetningspligten, er af blandet karakter.
Udover et almindeligt lokalkendskab foreligger
der normalt følgende mere systematiserede mu-
ligheder for, at eksistensen af fonde kommer til
skattemyndighedernes kendskab:

1. Ved udbetaling af A-indkomst og deraf føl-
gende indeholdelsespligt efter kildeskatteloven
skal fonden registreres i det centrale register
over indeholdelsespligtige med et arbejdsgi-
vernummer.

2. Ved erhvervsmæssig virksomhed bliver fon-
den skattepligtig af indtægter heraf ifølge sel-
skabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, og skal re-
gistreres i selskabsskatteregistret. Dette sker
ved anvendelse af et arbejdsgivernummer i det
centrale register over indeholdelsespligtige,
uden at fonden af den grund behøver at være
indeholdelsespligtig efter kildeskatteloven.

3. Erhverver fonden fast ejendom, modtager
skattemyndighederne ejendomsskema her-
om. Såfremt fonden herved bliver skatteplig-
tig, sker registrering på EDB, jfr. ovenfor un-
der 2.

4. Hvis fonden retter henvendelse til statsskatte-
direktoratet om godkendelse. Registreres ikke
på EDB.
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3.2. Særligt om registrering af nye skat-
tesubjekter.

5. Ved tilbagebetaling af udbytteskat, herunder
udstedelse af frikort vedrørende udbytteskat.
Registreres ikke på EDB.

6. Ifølge rentekontrolordningen skal de oplys-
ningspligtige indberette personnummer/ar-
bejdsgivernummer for indehavere af konti i
pengeinstitutter, kuponejere og købere/sælge-
re af obligationer samt oplysning om renter
heraf. Registrering sker på EDB.

7. Såfremt bidragydere på selvangivelsen foreta-
ger fradrag for ydelser til fonden.

8. Hvis fonden godkendes som gavemodtager,
jfr. ligningslovens § 8 A, og optages i fortegnel-
sen over disse.

I de senere år er der inden for selskabsskattelovens
område to gange inddraget nye grupper af skat-
tepligtige, nemlig sparekasserne, der blev skat-
tepligtige fra 1/1 1976, og de akkumulerende in-
vesteringsforeninger, for hvilke skattepligten ind-
trådte den 1/1 1980.
For sparekassernes vedkommende gav deres ind-
dragelse under skattepligt ikke anledning til særli-
ge foranstaltninger med henblik på registrering i
skatteregistrene, da de i forvejen var myndighe-
derne velbekendt, bl.a. via Tilsynet med Banker
og Sparekasser.
For de akkumulerende investeringsforeninger var
situationen en anden, idet de oplysninger, som
var umiddelbart tilgængelige for myndighederne,
var af mere tilfældig karakter.
Optagelsen på mandtalslisten måtte derfor ho-
vedsagelig ske på grundlag af de oplysninger om
foreningerne, som kommunerne var i besiddelse
af.
Statsskattedirektoratet udsendte i den anledning
et cirkulære af 21/10 1980 (SD-cirkulære
1980-40), der indeholder følgende afsnit vedrø-
rende registreringsproceduren:

"Det påviler kommunerne at optage skatte-
pligtige investeringsforeninger på mandtalsli-
sten.
En investeringsforening, som herefter er om-
fattet af skattepligten, skal optages på mand-
talslisten i den kommune, der er foreningens
hjemsted, jfr. ligningsvejledningen for selska-
ber, 1979 afsnit SB 1.2.
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Skattepligten indtræder med virkning fra 1.
januar 1980. Dette vil i almindelighed betyde,
at ansættelse af skattepligtige investeringsfore-
ninger efter den nævnte bestemmelse første
gang skal foretages for skatteåret 1981/821'
Afgørelse af, om der foreligger skattepligt efter
selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a, må i
fornødent omfang træffes ved gennemgang af
foreningens vedtægter. Om afgrænsning af
foreninger over for interessentskaber og andre
ikke-selvstændige skattepligtige sammenslut-
ninger henvises til ligningsvejledningen for
selskaber, 1979, afsnit SA 1.7.1. . . .
Indberetning af skattepligtige investeringsfor-
eninger til selskabsskatteregistret (SSR) fore-
tages senest den 1. december 1980. . . .
Der er ikke pligt for foreningerne til at lade sig
registrere i foreningsregistret eller lignende,
og optagelsen på mandtalslisten må derfor ske
på grundlag af de oplysninger om foreninger-
nes eksistens, som kommunerne er i besiddel-
se af.
Blandt oplysninger, som kan have betydning
i denne forbindelse, kan anføres:

- Oplysninger i henhold til reglerne om
kontrol med renter af indskud i pengeinsti-
tutter og af obligationer m.v. for forenin-
ger, der ikke har CIR.nr., er oplysningen
givet for den person, hvis CPR.nr. er be-
nyttet i forbindelse med foreningens konto
eller værdipapirer.

- I de senere år forud for vedtagelsen af
nævnte skattepligtsbesternmelse har en del
foreninger forespurgt i statsskattedirekto-
ratet om foreningens skattepligtsforhold.
For disse foreninger vil der være givet un-
derretning til ligningsmyndigheden, før 1.
januar 1978 til skatterådet, om direktora-
tets afgørelse i sagen . . . "

1)1 princippet har der dog allerede tidligere kunnet foreligge
skattepligt, idet investeringsforeninger, hvor ingen af med-
lemmerne hæftede personligt for foreningens forpligtelser,
var skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2,
men sådanne tilfælde forelå næppe i praksis.
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4. Gældende beskatningsregler.
4.1. Fondens beskatning.

4.1.1. Den skatteretlige afgrænsning af be-
grebet fonde.

4.1.1.1. Organisation.

4.1.1.2. Formål.

Afgrænsningen af fonde overfor sammenslutnin-
ger uden selvstændig skattepligt (interessentska-
ber, kommanditselskaber, partrederier m.v.) vol-
der sjældent vanskeligheder i praksis, idet den ka-
rakteristiske forskel er, at fonde ikke har deltage-
re, der ejer andele i fondens kapital.
Mere vanskeligt kan det være at adskille fonde fra
foreninger. Hovedforskellen mellem en forening
og en fond er, at den sidste ikke har medlemmer
og derfor ingen regler om individuel udtræden,
og at den ikke som en forening kommer i stand
ved en række personers virke, men derved at en
formue udskilles til anvendelse til et bestemt for-
mål. (Undertiden foreligger formuen kun i form
af tilsagn om en løbende ydelse eller som en for-
dring på stifteren).
Dette hindrer ikke, at bestyrelsen, der skal admi-
nistrere fonden i overensstemmelse med dens
fundats, vælges af en kreds af interesserede perso-
ner (generalforsamling/repræsentantskab), men
ofte vil en fondsbestyrelse være selvsupplerende.

Hvad fondens formål angår, hersker der aftalefri-
hed. Opdelt efter deres formål vil nogle af de vig-
tigste fondstyper være:
1. Familiefonde med det formål at støtte stifte-

rens efterkommere.
2. Sociale fonde, der skal støtte nuværende eller

tidligere ansatte, disses pårørende m.v., in-
denfor bestemte virksomheder. (Herunder
falder de fonde, der opfylder de særlige krav
i henhold til ligningslovens § 14 F eller pensi-
onsbeskatningslovens § 52).

3. Virksomhedsfonde med det formål at sikre og
understøtte bestemte virksomheders økono-
miske beståen.
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4.1.1.3. Selvstændighed.

1. Godkendelsesbetingelse.

4. Almenvelgørende fonde.
5. Almennyttige fonde i øvrigt, d. v. s. fonde med

formål af ideel art. Sådanne fonde vil ikke sjæl-
dent have flere af hinanden uafhængige stifte-
re. Det vil ligeledes være dem, der, sammen
med de almenvelgørende fonde, oftest kan
regne med i tiden efter stiftelsen at modtage bi-
drag i form af gaver eller arv.

Ofte vil fondens formål være en kombination af
de her nævnte.

Der stilles ikke særlige form- eller registrerings-
krav i forbindelse med stiftelse af en fond, men for
den skattemæssige selvstændighed er det afgøren-
de, at den med stiftelsen forbundne udskillelse af
fondens formue fra stifterens formue er foretaget
endeligt og uigenkaldeligt. I modsat fald vil dens
formue stadig høre med til stifterens formuesfære,
ligesom formuens afkast fremdeles skal medtages
ved stifterens indkomstopgørelse.
Hvor der er søgt og opnået kgl. konfirmation
(stadfæstelse) af fonden, anses dette normalt for
en tilstrækkelig garanti for midlernes udskillelse
og fundatsmæssige forvaltning til, at den også kan
anerkendes som et selvstændigt skattesubjekt.
Nogle fonde, men formentlig langt fra alle, anmo-
der statsskattedirektoratet om forhåndsgodken-
delse som selvstændigt skattesubjekt. Baggrun-
den kan alene være ønsket om at få sikkerhed for
midlernes udskillelse fra stifterens formue, men
ofte forekommer en sådan henvendelse i forbin-
delse med andragende om skattefritagelse for fon-
dens erhvervsmæssige indtægter eller om fra-
dragsret for stifterens ydelser til fonden.
Det bemærkes, at de krav, skattemyndighederne
i almindelighed stiller for at give forhåndsgodken-
delse, ikke nødvendigvis er sammenfaldende med
de krav, som domstolene stiller til en fond for at
anse denne for et selvstændigt retssubjekt.
Som betingelse for at godkende den skattemæssi-
ge selvstændighed stiller statsskattedirektoratet
sædvanligvis følgende krav til fondens fundats.

Det skal være udtrykkeligt fastsat, at fondens for-
mue og dennes afkast ikke kan tilbageføres til stif-
tere, andre bidragydere, disses ægtefæller (samle-
vere), samt de hos nævnte hjemmeboende børn
under 18 år. Hvor stifteren selv er en selvstændig
skattepligtig fond, kan der dog ses bort fra denne
betingelse.
Der stilles ikke krav tå formuens beskaffenhed. Det
står således stifteren frit for at indskyde kontanter,
værdipapirer, fast ejendom etc. Dog begrænser
landbrugslovgivningen muligheden for at erhver-
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U.f.R 1884.703 H, Kong Frederik d. VII's
Stiftelse på Jægerspris.

U.f.R. 1963.734 H (Olga Mortensen).

ve adkomst på landbrugsejendomme. Det synes
ikke i skattepraksis at være anset for en gyldig-
hedsbetingelse, at fonden ejer en formue, se Aage
Michelsen, R.R. 1973 s. 188 med henvisninger.
Som tidligere nævnt skal det være udtrykkeligt
fastsat i fundatsen, at fondens formue og dennes
afkast ikke kan tilbageføres til stiftere, andre bi-
dragydere, disses ægtefæller (samlevere) samt de
hos nævnte hjemmeboende børn under 18 år.
I litteraturen, jfr. f.eks. Thøger Nielsen, Ind-
komstbeskatning II, 1972, s. 99, tales om, at man
ikke anerkender en selvbåndlæggelse, der har til for-
mål at bringe midlerne i sikkerhed. Der må end-
videre være tale om en uigenkaldelig udskillelse, der
adskiller fonden og de i henhold til fundatsen be-
gunstigede på en rimelig måde. Tilbageførsel an-
tages også at finde sted ved lån.
Udlån mod sikkerhed i fast ejendom inden for
ejendomsværdien var indtil for få år siden tilladt
efter skattepraksis, men anses nu for uaccepta-
belt, for så vidt angår udlån til stifteren selv, hans
ægtefælle og hjemmeboende børn under 18 år, så-
ledes at bestemmelser herom kræves fjernet som
betingelse for at anerkende fondens selvstændig-
hed.
Udlån til stifterens familie i øvrigt er derimod til-
ladt, også uden sikkerhed, og sådanne udlån vil
ofte være et vedtægtsbestemt formål i familiefon-
den.
Der henvises iøvrigt til statsskattedirektoratets re-
visionsmeddelelse 1980, nr. 2.
I domspraksis er udskillelsesproblematikken be-
handlet i følgende domme, som også har betyd-
ning ved skattemyndighedernes bedømmelse af
fondes selvstændighed.

Sagen angik et spørgsmål om, hvorvidt en for-
mueoverdragelse til en fond kan kræves formelt
berigtiget. Højesteret fandt det uden betydning
for spørgsmålet livsgave/dødsgave, at fundatsen
til stiftelsen ikke i stifterens levende live var blevet
tinglyst på de faste ejendomme, der var overdra-
get til stiftelsen, og at overdragelsen af formuego-
der til stiftelsen ikke var sket på formel måde. Der
blev i den forbindelse lagt særlig vægt på, at det
måtte anses for hensigten at fuldbyrde oprettelsen
af stiftelsen. Derudover var der etableret en selv-
stændig bestyrelse, der straks kunne gøre stiftel-
sens rettigheder gældende overfor stifteren.

Formuen for den pågældende fond bestod i et
krav på stifteren. Gælden skulle indfries efter for-
handling mellem fondens administrator og stifte-
ren. Der var ikke givet retningslinier for, hvordan
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U.f.R. 1977.418 H (fru Wett).

Lsr. 1952.104.

Lsr. 1960.178.

U.f.R. 1960.345 H.

og hvornår gælden skulle indfries. De indbetalin-
ger, der faktisk havde fundet sted, var alene fast-
sat af stifteren.
Højesteret nægtede fradrag i formuen for gælds-
forpligtelsen overfor fonden og fradrag i indkom-
sten for renter heraf. Det udtaltes, at under de
foreliggende omstændigheder, hvor skatteyderen
havde oprettet et legat - til hvis nydelse hun om
fornødent måtte anses som berettiget i første ræk-
ke - måtte der, for at hendes påstand kunne tages
til følge, kræves en sikker adskillelse mellem skat-
teyderen og legatet og et klart grundlag for, at en
reel forpligtelse var påtaget. Skattemyndigheder-
ne bestred ikke legatets selvstændige eksistens.

En fond var stiftet ved en ensidig viljeserklæring
fra stifteren.
Landsretten fandt, at efter indholdet af stiftelses-
dokumentet måtte stifteren antages af have haft
en uindskrænket ret til i levende live at disponere
over de henlagte midler, som derfor stadig tilhørte
hende ved hendes død. Højesteret tilsluttede sig
dette og tilføjede, at midlerne udgjorde en del af
stifterens formue.

I de nævnte domme er der taget stilling til, om
formuen var bindende udskilt. For landsskatteretten
har det tilsvarende spørgsmål foreligget i neden-
nævnte sager:

Et familielegat, hvorefter midlerne skulle tilfalde
stifterens forældres descendens efter hans død,
men dog efter bestyrelsens bestemmelse også ind-
en dette tidspunkt, såfremt nogle nydelsesberetti-
gede kom i nød, blev anset for en selvstændig juri-
disk person.

Sagen angik et legat, som blev bestyret af stifteren
selv så længe han levede, og med fri ret for ham
selv til at udlodde legatets indtægter til de beretti-
gede (en datter og hendes børn). Efter fundatsen
kunne kapitalen under visse nærmere omstæn-
digheder gå tilbage til stifteren.
Landsskatteretten udtalte, at stifteren ikke kunne
anses for endeligt at have fraskrevet sig rådighe-
den over kapitalen. Legatet blev derfor ikke aner-
kendt som en selvstændig juridisk person, som
var udskilt fra stifterens øvrige formue.

I sidstnævnte sag var det et moment, hvorvidt for-
muen må kunne gå tilbage til stifteren. Dette
spørgsmål var ligeledes fremme i U.f.R.
1960.345 H (fru Bolvig), der drejede sig om en
enke, som i overensstemmelse med et med hendes
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2. Godkendelsesbetingelse.

3. Godkendelsesbetingelse.

4. Godkendelsesbetingelse.

U.f.R. 1884.723 H.

afdøde ægtefælle udfærdiget fælles testamente op-
rettede en fond. I testamentet var det bestemt, at
enken, hvis hun skulle komme i en økonomisk
nødstilstand, kunne forlange realiseret nogle af de
legatet tillagte aktier, såfremt det var nødvendigt
til hendes hæderlige udkomme.
Højesteret fandt, at den enken tillagte ret til at for-
lange realisation af aktier, tilhørende legatet, måt-
te forstås således, at der ikke var givet enken ad-
gang til at realisere aktierne efter eget skøn, men
kun til at rejse krav herom over for legatets besty-
relse, såfremt hun var kommet i en sådan økono-
misk nødstilstand, at dette var nødvendigt for at
sikre hende et hæderligt udkomme, hvilket i
øvrigt efter det om hendes forhold oplyste måtte
anses som en fjerntliggende mulighed.
Enken blev herefter ikke anset for formueskatte-
pligtig af den til legatet overdragne kapital.
Dommen kan næppe betragtes som en afvisning
af kravet om, at fondsmidlerne ikke må kunne gå
tilbage til stifteren og dennes nærmeste.

Fondens hjemsted skal anføres.
Der ses ikke at foreligge retspraksis eller lands-
skatteretspraksis vedrørende denne betingelse for
at anerkende en fonds selvstændighed.

Fondens formål skal angives udtrykkeligt og ud-
tømmende.
Heller ikke her foreligger der så vidt ses domstols-
eller landsskatteretspraksis, men kravet har i de
senere år stedse været stillet som betingelse for en
forhåndsgodkendelse af statsskattedirektoratet.

Fonden skal have en selvstændig bestyrelse, hvor-
af efter statsskattedirektoratets praksis normalt
mindst et medlem skal kunne anses som en i for-
hold til stifteren/bidragydere uvildig og uafhæn-
gig person. Uvildigheden kan sikres ved, at den
pågældende udpeges af en offentlig myndighed
eller en sammenslutning, der nyder offentlig til-
lid. Har fonden i kraft af aktiebesiddelse en væ-
sentlig indflydelse på et selskab, vil personer, der
repræsenterer selskabet eller er i afhængigheds-
forhold til dette, ikke kunne anses for uvildige. (Se
Mou Jacobsen, s. 11, og Finn Thomsen, s. 363).
Hvor en fond med et ideelt formål stiftes af flere
personer, hvoraf ingen indskyder midler i betyde-
ligt omfang, kan der dog ses bort fra denne betin-
gelse, og det samme gælder, hvor stifteren selv er
en selvstændig skattepligtig fond.

Også i denne sammenhæng kan der henvises til
højesteretsdommen (U.f.R. 1884.723 H) om
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Kong Frederik D.VII's Stiftelse i Jægerspris, der
er refereret ovenfor. Efter Højesterets opfattelse
var der etableret en selvstændig bestyrelse, som
straks kunne gøre stiftelsens rettigheder gældende
over for stifteren.

U.f.R. 1957.627 H. Videst i retning af at anerkende en fond trods
manglende formaliteter går nok dommen i U.f.R
1957.627 H, Københavns Brødfabrikker.
Her blev en fond, oprettet af et aktieselskab, anset
for et selvstændigt retssubjekt, uanset at bestyrel-
sen for fonden var identisk med aktieselskabets
bestyrelse. Fonden havde heller ikke selvstændige
vedtægter, idet bestemmelserom fondens formål,
bestyrelse m.v. fandtes i aktieselskabets bestyrel-
sesprotokol, men midlerne var anbragt i obliga-
tioner, deponeret i kreditforeningen som tilhø-
rende fonden.

Lsr. 1960.178. Heroverfor står lsr. 1960.178 (refereret ovenfor),
hvor fonden ikke blev anerkendt, bl.a. fordi be-
styrelsen var identisk med stifteren.

U.f.R. 1971.354. Som eksempel på, at bestyrelses-identitet ikke
udelukker selvstændighed, hvor stifteren selv er
en selvstændig fond, kan nævnes U.f.R.
1971.354 (Dansk Skuespillerforbund), hvor en
fond, oprettet af Skuespillerforbundet, blev anset
for et selvstændigt retssubjekt, uanset at bestyrel-
sen i fonden var sammenfaldende med bestyrel-
sen i forbundet. Der var selvstændige vedtægter,
godkendt af justitsministeriet, som tillige havde
tilsyn med fonden (der var ikke tale om stadfæstel-
se).

5. Godkendelsesbetingelse. Fonden må over for bestyrelsen aflægge revideret
regnskab efter hvert regnskabsårs udløb.
Kravet stilles som betingelse for kongelig stadfæ-
stelse og ligeledes for at opnå forhåndsgodkendel-
se i statsskattedirektoratet. Revisionen behøver
ikke at være foretaget af en statsautoriseret eller
registreret revisor.
Der ses ikke at foreligge domstols- eller landsskat-
teretsafgørelser om spørgsmålet.

Alle de nævnte 5 betingelser tilsigter alene at sik-
re, at fonden er selvstændig i forhold til stifteren.
Hvis selvstændighed i øvrigt kan godtgøres, kan
kravene modificeres.
For ældre fonde vil manglende opfyldelse af disse
krav således ikke medføre, at fonden ikke kan
godkendes som selvstændigt skattesubjekt, når
blot fondens midler faktisk har været administre-
ret udskilt fra stifterens formue.
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4.1.1.4. Vurdering af skattemyndighedernes
godkendelsespraksis.

4.1.2. Fondes subjektive skattepligt.

4.1.2.1. Fuldt skattepligtige fonde.

Meget tyder på, navnlig ved kravet om at mindst
ét bestyrelsesmedlem skal være uvildigt, at skatte-
myndighederne ved deres forhåndsgodkendelse
af fondsvedtægter har stillet videregående krav
end dem, der er stillet af domstolene ved deres ef-
terfølgende bedømmelse.
Dette giver dog næppe grundlag for at rette kritik
mod skattemyndighedernes praksis, idet der må
henses til følgende forhold:

1. Området har hidtil været ulovbestemt.

2. Skattemyndighederne har stort set bygget de-
res praksis på de forskellige ministeriers prak-
sis for kgl. konfirmation (stadfæstelse) af fon-
de.

3. En forhåndsbedømmelse giver ikke mulighed
for at bedømme de virkelige formål bag fonds-
stiftelsen, og det er derfor naturligt at opstille
formelle sikringsregler, som ikke i samme grad
er nødvendige ved domstolenes efterfølgende
bedømmelse, der kan baseres på fondens fak-
tiske virke.
Forskellen mellem skatteadministrationens og
domstolenes praksis er derfor næppe udtryk
for nogen reel forskel i bedømmelsen af fondes
selvstændighed. Den faktiske forskel, som er
påpeget, er ikke større, end hvad der kan be-
grundes i forskellen mellem en forhåndsvur-
dering og en efterfølgende bedømmelse.
Dette bestyrkes ved, at også administrationen
accepterer fonde som selvstændige skattesu-
bjekter, når de i deres faktiske virke overen pe-
riode har opfyldt kravene om selvstændighed
og uafhængighed m.v., selv om deres vedtæg-
ter ikke har opfyldt de krav, som skattemyn-
dighederne har opstillet for en forhåndsgod-
kendelse.

Her i landet hjemmehørende fonde er ifølge sel-
skabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, subjektivt fuldt
skattepligtige, selv om de ifølge lovens § 1, stk. 1,
nr. 6, jfr. stk. 3 og 4, alene er objektivt skattepligti-
ge af indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed.
Hvorledes der skelnes mellem erhvervsindkomst
og anden indkomst, er der redegjort for under af-
snit 4.1.4.
Den subjektivt begrænsede skattepligt for fonde er
der redegjort for nedenfor under afsnit 4.1.2.2.
Det afgørende for, om en fond kan anses hjemme-
hørende her i landet, er ifølge praksis, at både be-
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4.1.2.2. Begrænset skattepligtige fonde.

4.1.2.2.1. Erhvervsvirksomhed.

Fast driftssted.

Deltagelse i erhvervsvirksomhed.

styrelsen, i al fald flertallet af bestyrelsen er bosid-
dende her i landet, og at hovedkontoret har hjem-
sted her i landet.

Ifølge selskabsskattelovens § 2 er udenlandske
fonde skattepligtige til Danmark, når de har ind-
tægter her fra landet af en nærmere angiven be-
skaffenhed, jfr. nedenfor. Skattepligtens omfang
er begrænset til overskud fra disse indtægter.
Fonde hjemmehørende i Grønland eller på Færø-
erne sidestilles i denne forbindelse med udenland-
ske fonde.

Fonde, der har hjemsted i udlandet, men udøver
et erhverv med fast driftssted her i landet eller del-
tager i en erhvervsvirksomhed med fast driftssted
her, eller på anden måde er berettiget til andel i
overskud af en sådan virksomhed, er skattepligti-
ge her i landet af overskud ved den angivne er-
hvervsudøvelse, jfr. selskabsskattelovens § 2, stk.
1, nr. 1 a.

Ved fastlæggelsen af, hvornår der må antages at
foreligge fast driftssted, lægges der betydelig vægt
på den præcisering af begrebet, der har fundet
sted i tilknytning til vore dobbeltbeskatningsover-
enskomster.
Fast driftssted antages herefter altid at foreligge,
når virksomheden drives gennem: filial, kontor,
fabrik eller værksted. Det samme gælder bygge-
virksomhed her i landet af længere varighed.
Varetages virksomheden her i landet af en såkaldt
kvalificeret agent, der fra den udenlandske fond,
han repræsenterer, har fuldmagt til at indgå
handler med bindende virkning for virksomhe-
den, foreligger der fast driftssted her i landet. Det
afgørende er, hvor aftalen sluttes (bliver accepte-
ret).
Såfremt der via en filial med lager her i landet sker
bindende salg til aftagere, såvel her i landet som
i udlandet, omfatter den begrænsede skattepligt
fortjenesten vedrørende salget både til Danmark
og til udlandet.

Et udenlandsk selskab, der indgår en interessent-
skabskontrakt med et dansk selskab om opførelse
og drift af virksomhed her i landet, erhverver fast
driftssted ved underskrivelsen af kontrakten, jfr.
Skd.medd. hæfte 44, nr. 7.
Fast driftssted foreligger ikke blot, fordi der her
i landet findes en formidleragent (agent, der skal
have accept på de ordrer, han modtager hos den
i udlandet beliggende virksomhed).
Tilstedeværelsen af en ren indkøbsfilial her i lan-
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Andel i overskud.

4.1.2.2.2. Fast ejendom.

4.1.2.2.3. Udbytteindtægter.

det er ikke tilstrækkelig til, at der foreligger fast
driftssted.
Om begrebet fast driftssted i øvrigt, se Erik Møl-
ler i R.R. 1963.3.

Det fremgår af cirkulære nr. 274 af 22. december
1960 til selskabsskatteloven, at begrebet: "andel
i overskud" skal forstås som andel i nettoover-
skud. Bestemmelsen tager først og fremmest sigte
på de tilfælde, hvor et udenlandsk selskab som
gengæld for ydede lån, kapitalindskud af mere va-
rig karakter, licenstilladelser el. lign., betinger sig
en andel af overskuddet i virksomheder her i lan-
det.
Betinger selskabet sig en egentlig rente, procent-
del af omsætningen eller et fast beløb, der skal ud-
redes, hvad enten den danske virksomhed giver
overskud eller underskud, er der ikke tale om en
overskudsandel, og derfor heller ikke om skatte-
pligt.
Hvis en virksomhed bortforpagtes mod en fast
forpagtningsafgift, indtræder der heller ikke be-
grænset skattepligt, lsr. 1972.1, og Skd. medd.
nr. 18, s. 166.
De nævnte afgørelser vedrører personer, men da
bestemmelsen i selskabsskattelovens § 2, stk. 1 a,
er enslydende med den for personer gældende be-
stemmelse i kildeskattelovens § 2, stk. 1 c, gælder
det samme for fonde.
Beskatning af en overskudsandel i tilfælde, hvor
selskabet ikke deltager aktivt i virksomhedens
drift og/eller ikke hæfter for et eventuelt under-
skud, vil sjældent kunne forekomme, fordi fon-
dens hjemland i henhold til dobbeltbeskatnings-
overenskomst har beskatningsretten til en sådan
"passiv" overskudsandel.

Ifølge selskabsskattelovens § 2, stk. 1 b, er fonde,
der har hjemsted i udlandet, men i deres egenskab
af ejer, medejer, brugs- eller indtægt snyder oppe-
bærer indtægt af en her i landet beliggende fast
ejendom, begrænset skattepligtige.

Udenlandske fonde, som oppebærer udbytteind-
tægter fra her i landet hjemmehørende selskaber,
er omfattet af skattepligten her i landet, jfr. sel-
skabsskattelovens § 2, stk. 1 c. Skattepligten om-
fatter ifølge selskabsskattelovens § 3, stk. 6, også
sådanne udenlandske fonde, som i øvrigt måtte
være undtaget fra skattepligt efter selskabsskatte-
lovens § 3, stk. 1.
Skattepligten af disse indtægter er dog begrænset
til udbyttebeløb, i hvilke der efter kildeskattelo-
vens § 65 skal indeholdes udbytteskat. Foruden
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4.1.2.2.4. Selvangivelsespligten.

4.1.2.3. Skatteundtagne og skattefritagne.

det almindelige af generalforsamlingen fastsatte
årlige udbytte gælder dette udbetalinger ved ned-
sættelse af aktiekapital i selskaber, som ikke er un-
der likvidation, samt udlodninger foretaget forud
for det kalenderår, hvori selskabet endeligt oplø-
ses.
I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 2, hen-
holdsvis lov om særlig indkomstskat m.v. § 17,
stk. 3, kan statsskattedirektoratet tillade, at de
nævnte udbetalinger i skattemæssig henseende
behandles som ved aktiesalg til trediemand. Der-
med bortfalder pligten til at indeholde udbytte-
skat og, såfremt tilladelsen omfatter udenlandske
selskaber og foreninger m.v., bortfalder også
skattepligten for disse.
Udlodning af "maskeret udbytte" omfattes ikke
af skattepligten efter bestemmelsen i selskabsskat-
telovens § 2, stk. 1 c, da der ikke skal indeholdes
udbytteskat i disse udlodninger. Det samme gæl-
der de i ligningslovens § 16 B, stk. 1, omtalte
salgssummer ved afståelse af aktier til det selskab,
der har udstedt de pågældende værdipapirer, jfr.
cirkulære nr. 110 af 8. maj 1970 om kildeskatte-
loven.
Skattepligten af udbytteindtægter anses for op-
fyldt ved den foretagne indeholdelse af udbytte-
skat, og det pågældende udbyttebeløb skal således
ikke indgå i den samlede indkomstopgørelse ved-
rørende andre af bestemmelsen omfattede skat-
tepligtige indkomster.
I henhold til bestemmelser i mange dobbeltbe-
skatningsoverenskomster skal der ske hel eller
delvis tilbagebetaling af den indeholdte udbytte-
skat.

Fonde, der er begrænset skattepligtige af indtæg-
ter som omhandlet i selskabsskattelovens § 2, stk.
1 a og b, er pligtige at selvangive disse indtægter,
og den udenlandske fonds eller forenings hervæ-
rende befuldmægtigede er medansvarlige for
skattens erlæggelse.
Som nævnt ovenfor omfatter selvangivelsesplig-
ten ikke her i landet oppebårne udbytteindtægter,
og disse kan derfor ikke modregnes i et eventuelt
skattemæssigt underskud fra andre skattepligtige
erhvervelser her i landet. De almindelige regler
for underskudsfremførsel gælder også for be-
grænset skattepligtige fonde, jfr. ligningslovens §
15.

Selskabsskattelovens § 3, stk. 1, opregner en ræk-
ke institutioner, som er fuldstændig undtaget fra
skattepligten, eller som er fritaget for beskatning
af indkomst fra visse angivne kilder.
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Endvidere indeholder bestemmelsen i stk. 2, 3 og
5, regler om skattefritagelse eller skattenedsættel-
se for visse fonde, når de opfylder nærmere angiv-
ne krav af formålsmæssig karakter.

4.1.2.3.1. Skatteundtagne. Bestemmelsens stk. 1 omhandler institutioner
m.v., der er undtaget fra skattepligten. Den i lo-
ven foretagne opregning er udtømmende og kan
ikke udvides til institutioner, der ligner de i loven
nævnte.
Nedenfor er de skatteundtagne fonde rubricerede
efter arten og omfanget af fritagelsen.
Nummerangivelsen svarer til nummereringen i
lovbestemmelsen.

Ubetinget og fuldstændigt fritaget for skat-
tepligt er:
1. Statens institutioner.
2. Kommunale institutioner.
3. Kirkelige fonde oprettet i tilslutning til aner-

kendte trossamfund eller til folkekirken.
7. Boligselskabernes Garantifond og Landsbyg-

gefonden for det almennyttige byggeri.
10.Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).
14.Fonden til midlertidig financieringsbistand til

konjunkturramte erhvervsvirksomheder.

Ubetinget, men begrænset fritaget for skat-
tepligt er:
6. Provinsbankernes Reallånefond, Landsban-

kernes Reallånefond, Dansk Landbrugs Re-
alkreditfond, Danmarks Skibskreditfond samt
Dansk Eksportfinansieringsfond.

For kreditinstitutionerne gælder fritagelsen kun
indtægt ved den statutmæssige virksomhed, men
ikke indtægt ved drift, udlejning eller bortforpagt-
ning af fast ejendom eller ved anden erhvervs-
mæssig virksomhed.

Betinget, men fuldstændig fritaget er:
5. Skoler, hospitaler, sygehuse, statsanerkendte

rekonvalescent- og børnehjem, biblioteker un-
der offentligt tilsyn og museer, der er åbne for
offentligheden. Det er her en betingelse, at
virksomheden drives af en selvejende institu-
tion, og at indtægterne kun kan anvendes til
institutionens formål.

For de her nævnte institutioner gælder fritagelsen
alle erhvervsmæssige indtægter, altså ikke alene
fra de kilder, som har tilknytning til det formål,
der begrunder fritagelsen, men også fra alle andre
kilder.
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4.1.2.3.2. Skattefritagne fonde.

Ärlig fritagelse.

Henlæggelser.

Ved bestemmelserne i selskabsskattelovens § 3,
stk. 2 og 3, jfr. bekendtgørelse nr. 67 af 28. febru-
ar 1978 er der tillagt statsskattedirektoratet be-
myndigelse til at fritage visse fonde for skatteplig-
ten eller tilstå dem nedsættelse af skatten, jfr. skat-
tedepartementets cirkulære nr. 119 af 14. juni
1963.
Efter lovbestemmelsen kan fritagelse eller skatte-
nedsættelse kun gives til foreninger, stiftelser, le-
gater m.v., der er skattepligtige efter selskabs-
skattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, for så vidt deres ved-
tægtsmæssige formål udelukkende er almenvel-
gørende eller på anden måde almennyttigt. Det
er således en forudsætning, at en eventuel formue
ved opløsning skal anvendes til almennyttigt for-
mål.
Det afgørende for, om fritagelse kan gives, er ale-
ne det vedtægtsmæssige formål, mens arten af
den erhvervsmæssige virksomhed er uden betyd-
ning for spørgsmålet.
De her nævnte fonde er principielt pligtige at ind-
give en selvangivelse på normal måde. Skatteplig-
ten omfatter alene indkomst ved erhvervsmæssig
virksomhed, se herom nedenfor under afsnit
4.1.4. Her skal kun anføres, at skattepligten ikke
omfatter renter af offentlige obligationer, pante-
breve m.v. og bankindestående ud over beløb,
der anvendes ved driften af den erhvervsmæssige
virksomhed. Skattefri er tillige aktieudbytter, ga-
ver, kontingenter, tilskud o.lign. For tilskuddenes
vedkommende er det uden betydning, om de ydes
af offentlige eller private midler. Selv om et drifts-
tilskud er ydet for at dække et underskud ved den
erhvervsmæssige virksomhed, vil eventuel nega-
tiv indkomst kunne fremføres efter reglerne i lig-
ningslovens § 15, jfr. R.R. 1970, SM 15, om til-
skud fra Danmarks Erhvervsfond.
Ved opgørelsen af indkomsten ved den erhvervs-
mæssige virksomhed kan kun fradrages udgifter,
som vedrører de skattepligtige indkomstkilder.
Derfor kan udgifter, der anvendes til de kvalifice-
rende formål, ikke fradrages ved indkomstopgø-
relsen.

Skattenedsættelsen omfatter skatten af de er-
hvervsindtægter, som anvendes til de anførte al-
menvelgørende eller almennyttige formål. Så-
fremt fonden har både skattepligtige og skattefrie
indtægter, gives der kun skattelempelse for de for-
målsbestemte ydelser, i det omfang disse oversti-
ger de skattefri indtægter.

Efter selskabsskattelovens § 3, stk. 3, kan der tilli-
ge gives fonde skattenedsættelse for foretagne
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"Stående" fritagelse.

Anden årlig fritagelse.

4.1.2.3.3. Begrebet almenvelgørende/almen-
nyttigt inden for skatte- og arveafgiftslov-
givningen. Skattebestemmelser uden for sel-
skabsskatteloven.

henlæggelser til senere anvendelse til de kvalifice-
rede formål, under forudsætning af at de henlagte
beløb udskilles fra erhvervsvirksomheden og ikke
af fondens ledelse kan anvendes i denne, f.eks.
hvis de er bundet på særlige indskudskonti i pen-
geinstitutter eller i værdipapirer. En anvendelse
i strid med forudsætningen medfører beskatning
af beløbet med tillæg af 25 pct. i det indkomstår,
hvor de er anvendt.

For fonde, hvis erhvervsmæssige virksomhed og
kvalificerede formål står i nær forbindelse med
hinanden, gives skattelempelse ofte som en frita-
gelse for at blive medtaget ved skatteansættelsen.
Dette indebærer, at sådanne fonde fritages for at
udfylde og indsende den årlige selvangivelse, men
fritagelsen vil dog normalt blive gjort betinget af,
at et eksemplar af det årlige regnskab indsendes
til statsskattedirektoratet.
Som eksempel på fonde m.v., der kan falde ind
herunder, kan nævnes stiftelser, der har til formål
at tildele friboliger i stiftelsens ejendom, men som
må udleje en del af ejendommen erhvervsmæssigt
for at skaffe midler til drift af friboligerne. Tilsva-
rende forhold kan foreligge for kollegier, kristelige
fonde m.v.

Ifølge selskabsskattelovens § 3, stk. 5, kan der tilli-
ge tilstås aktie- og anpartsselskaber skattenedsæt-
telse, når den altovervejende del af aktie- eller an-
partskapitalen ejes af en fond med almenvelgø-
rende eller på anden måde almennyttigt formål.
Nedsættelsen svarer til skatten af det beløb, der
som udbytte tilfalder fonden.

I § 8 A i ligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 399
af 11. september 1979) findes følgende bestem-
melse:

"Ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst kan fradrages gaver, som det godtgøres,
at den skattepligtige har ydet til foreninger,
stiftelser, institutioner m.v., hvis midler an-
vendes i almenvelgørende eller på anden måde
almennyttigt øjemed til fordel for en større
kreds af personer. Det er en forudsætning for
fradrag, at gaven til den enkelte forening, stif-
telse, institution m.v. i det pågældende ind-
komstår har andraget mindst 50 kr. Fradrag
kan envidere kun indrømmes for det beløb,
hvormed de gaver, som herefter kommer i be-
tragtning, tilsammen overstiger 100 kr. årligt'1

1) Nu 300 kr.
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og det kan ikke udgøre mere end 1.000 kr. ".

Der er ikke udstedt administrative forskrifter eller
retningslinier til belysning af begreberne almen-
velgørende eller almennyttig. Der er ikke truffet
retsafgørelser.
Det er relativt let at afgøre, om en institution er
almenvelgørende. Hertil kræves blot, at gaverne skal
være ydet til økonomisk trængende, samt at større
dele af befolkningen kan komme i betragtning ved
gavernes uddeling.
Derimod kan det ofte være tvivlsomt, om en insti-
tution kan anses for almennyttig. Blandt de god-
kendte institutioner m.v. kan nævnes:

1. De store sygdomsbekæmpede foreninger
' ' Kræftens Bekæmpelse ", " Tuberkulosens
Bekæmpelse" o.s.v., og de øvrige foreninger,
som støtter syge og handicappede mennesker,
som "Vanførefonden", "Dansk Blindesam-
fund" m.fl.

2. Hospitaler såsom Diakonissestiftelsen og "Fi-
ladelfia".

3. En del undervisningsinstitutioner såsom Uni-
versiteterne, Teknologisk Institut m.fl.

4. En række foreninger, der virker for ungdom-
mens friluftsliv, f.eks. Dansk Idrætsforbund,
spejderkorps m.m.

5. Institutioner, der virker for internationalt
hjælpearbejde, når blot der findes danske sty-
relsesorganer, f.eks. Røde Kors, Dansk Flygt-
ningearbejde og Dansk U-landshjælp.

6. En række kulturelle institutioner: Biblioteker,
kunstsamlinger og museer.

7. Af religiøse institutioner godkendes kun folke-
kirken, de anerkendte trossamfund og hertil
knyttede institutioner, herunder f.eks. Indre
Mission og K.F.U.M og K. Også institutio-
ner under folkekirken og de anerkendte tros-
samfund, der driver missionsvirksomhed i udlan-
det, kan godkendes, idet det ikke er en betin-
gelse for godkendelse, at gaverne anvendes her
i landet.

8. Foreninger, som deltager i det nationale arbejde
blandt det danske mindretal i Sydslesvig.

9. Dyrebeskyttelsesforeninger.
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10. Landsomfattende understøttelsesforeninger
for et bestemt erhverv, f.eks. Advokatsamfun-
dets Understøttelsesfond og Gartnernes Hjæl-
peforening.

Godkendelse er nægtet for følgende grupper:

1. Institutioner m.v., hvor medlemmer af en be-
stemt slægt eller andre har fortrinsret til nydel-
se af institutionens fordele.

2. Politiske part ier eller foreninger med partipoli-
tiske formål.

3. Foreninger, som udover det velgørende eller
almennyttige formål forfølger andre formål,
f.eks af partipolitisk natur.

Ved praktiseringen af begreberne almenvelgø-
rende og almennyttig i ligningslovens § 8 A følges
i øvrigt samme retningslinier som ved praktise-
ringen af de tilsvarende begreber i arveafgiftslo-
vens § 3, stk. 4, jfr. herom nedenfor.
Selv om en forening eller institution kan anses for
almenvelgørende eller på anden måde almennyttig, op-
stiller lovbestemmelsen en yderligere begræns-
ning, nemlig at foreninger m.v. skal virke til for-
del for en større kreds af personer ("områdebe-
grænsningen"). Det er herom i skattedeparte-
mentets cirkulære af 17. december 1959 anført,
at det må kræves, at den virksomhed, som ved-
kommende forening m.v. udøver, ikke blot om-
fatter personer inden for et lokalt eller på anden
måde stærkt begrænset område, men er til fordel
for en videre kreds af personer, f.eks. i hele landet
eller større dele af dette.
I praksis lægges der vægt på befolkningstallet i
vedkommende område, og der kræves i alminde-
lighed et befolkningsunderlag på mindst 50.000.
Herudover kræves der som betingelse for godken-
delse, at den pågældende forening eller institution
har en indtægt af en vis størrelse (i almindelighed
mindst 50.000 kr. årligt). Endelig lægges der vægt
på antallet af medlemmer (i en forening) eller bi-
dragydere (f.eks. til en fond) samt det antal perso-
ner, som foreningens eller institutionens formål
tilgodeser.
Hensigten med områdebegrænsningen har været
at holde administrationen af lovbestemmelsen
inden for rimelige grænser.
Som eksempler på institutioner, som har fået af-
slag på grund af områdebegrænsningen, kan
nævnes lokale idræts- og mødehaller, menigheds-
huse eller friskoler knyttet til bestemte sogne, le-
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Arveafgiftslovens § 3, stk. 4.

gater til fordel for studenter fra en bestemt skole
eller understøttelsesforeninger til fordel for træn-
gende inden for en bestemt branche i et bestemt
amt.

Ifølge arveafgiftsloven (lovbekendtgørelse nr. 443
af 28. september 1972) § 3, stk 4, er finansmini-
steren bemyndiget til at nedsætte afgiften til 12
pct. af arv, som tilfalder offentlige institutioner,
foreninger, selskaber eller stiftelser med almen-
velgørende eller andet almennyttigt formål, eller
som på anden måde bortskænkes i tilsvarende
øjemål. Et legat eller en stiftelse betragtes ikke
som almen velgørende, når det er forbeholdt med-
lemmerne af en bestemt familie fortrinsret til ny-
delse af samme for mere end to generationer.
Der er ikke udstedt egentlige administrative for-
skrifter eller retningslinier, der belyser forståelsen
af begreberne almenvelgørende eller almennyt-
tig.
I finansministeriets bekendtgørelse nr. 374 af 6.
august 1971 er givet bemyndigelse for skiftefor-
valtere, herunder testamentseksekutorer, til at
beregne nedsat arveafgift af arv og legater (nu til
12 pct.) uden at ansøgning til skattedepartemen-
tet er nødvendig, når den erhvervende institution
er optaget blandt de i henhold til ligningslovens
§ 8 A godkendte foreninger og institutioner, der
er opført i det herom senest inden arveudlægget
eller afgiftsberegningen udstedte cirkulære. I
denne bemyndigelse ligger, at de institutioner,
der er optaget i cirkulæret, anses som havende et
almenvelgørende/almennyttigt formål i arveaf-
giftslovens forstand.
Der er ikke truffet retsafgørelser vedrørende ind-
holdet af begrebet.
For at et formål kan anses som almenvelgørende
kræves det i almindelighed, at det i vedtægterne
er fastslået, at der alene kan ydes støtte til perso-
ner, som er i økonomisk trang, samt at en videre
kreds kan komme i betragtning.
Man har dog i praksis også bevilget arveafgifts-
nedsættelse, selv om der ikke stilles krav om
egentlig trang, når det dog af vedtægterne frem-
går, at der skal foreligge vanskelige økonomiske
kår, set i forhold til legatmodtagernes tidligere so-
ciale status (de såkaldte "pauvres honteux").
For at et formål skal kunne anses som værende
almennyttigt, må det af vedtægterne fremgå, at
det kommer en vis videre kreds tilgode, samt at
institutionens virke i samfundet, ud fra en i be-
folkningen almindeligt fremherskende opfattelse,
kan karakteriseres som nyttigt.
Det vil være ugørligt udtømmende at opregne de
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former for almennytte, som kvalificerer til arveaf-
giftsnedsættelse. Som typiske institutioner, der
opnår afgiftslempelse, kan nævnes de store syg-
domsbekæmpende foreninger, forskellige under-
visningsinstitutioner og idrætsforeninger, institu-
tioner til bekæmpelse af ungdomskriminalitet,
diverse sociale institutioner, hospitaler, kirkelige
institutioner og (alment) anerkendte trossam-
fund, institutioner, der driver internationalt hjæl-
pearbejde, samt en række kulturelle organisatio-
ner. Endelig kan nævnes visse dyreværnsorgani-
sationer.
Uden for det almennyttige område falder organi-
sationer, der varetager erhvervsmæssige interes-
ser, så som arbejdsgiverforeninger og fagforenin-
ger, samt endelig partipolitiske organisationer.
Sammenfattende anses det ifølge praksis for en
betingelse, at en institution for at kunne betragtes
som værende af almen karakter skal have vundet
en vis udbredelse og have et rimeligt format.
I almindelighed er det uden betydning for spørgs-
målet om arveafgiftsnedsættelse, om det almen-
velgørende eller almennyttige formål udøves her
i landet eller i udlandet, men det er et ufravigeligt
krav for bevilling" af arveafgiftsnedsættelse, at de
midler, som kommer formålet til gode, admini-
streres her fra landet.
Der vil således ikke blive bevilget arveafgiftsned-
sættelse for arv, der tilfalder en institution med
hjemsted og bestyrelse i udlandet, selv om institu-
tionen har et formål, der må anses som almenvel-
gørende eller almennyttigt i arveafgiftslovens § 3,
stk. 4's forstand.
I forbindelse med en redegørelse for begreberne
almenvelgørende og almennyttig i arveafgiftslo-
vens § 3, stk. 4, vil det være naturligt at gøre nogle
bemærkninger om de stadig hyppigere forekom-
mende tilfælde, hvor arvelader testamentarisk har
bestemt, at hans erhvervsvirksomhed efter hans
død skal indgå i en fond med et almenvelgørende
eller almennyttigt formål.
Det drejer sig navnlig om tilfælde, hvor arven be-
står i aktiemajoriteten i en virksomhed, arvelader
drev som et familieaktieselskab. Her er der anled-
ning til at stille særlig strenge krav dels til fonds-
vedtægternes formålsbestemmelse og dels til be-
styrelsens vedtægtsmæssige uafhængighed af ak-
tieselskabets drift.
For at søge denne uafhængighed for bestyrelsen
opnået, stiller man i praksis som betingelse for ar-
veafgiftsnedsættelse krav om, at et flertal af fonds-
bestyrelsens medlemmer ikke tillige må være
medlemmer af aktieselskabets bestyrelse eller di-
rektion.
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Det vil endvidere for sådanne fonde som alt over-
vejende hovedregel blive stillet som betingelse, at
den for fonden gældende fundats bliver stadfæ-
stet.
Det reelle formål med sådanne institutioner er of-
te i alt overvejende grad at sikre videreførelsen af
arveladerens erhvervsvirksomhed med den følge,
at en væsentlig del af aktieselskabets årlige drifts-
overskud bliver stående i aktieselskabet og således
ikke kommer det kvalificerede formål tilgode.
Den kontrol, der ligger i, at vedtægterne eventuelt
er stadfæstet af et ministerium og underkastet til-
syn af dette, yder sædvanligvis ikke i sig selv ga-
ranti for, at det kvalificerede formål tilgodeses i til-
strækkeligt omfang, da tilsynsmyndighedens ho-
vedopgave er at påse, at fondens vedtægter over-
holdes. De krav, man stiller til sådanne fondes
vedtægter som betingelse for, at der kan bevilges
arveafgiftsnedsættelse, må derfor tage sigte på at
sikre, at en rimelig del af fondens årlige overskud
kommer det kvalificerede formål til gode.
Denne sikring kan f.eks. opnås derved, at det be-
tinges, at en væsentlig del af fondskapitalen skal
anbringes i obligationer, hvis afkast ikke må ind-
gå i det af fonden ejede aktieselskabs almindelige
drift, men udelukkende skal anvendes til det kva-
lificerede formål.
I tilfælde, hvor en arv efter arveladers testamente
skal anvendes på én gang til et almenvelgørende
eller andet almennyttigt formål, stiller man ikke
altid krav om formelle vedtægter, men man sikrer
sig i stedet, at en udenforstående myndighed
(provstiudvalg, socialudvalg eller anden offentlig
myndighed) erklærer at ville føre tilsyn med mid-
lernes anvendelse til det kvalificerede formål (som
eksempel kan nævnes et nyt orgel til en kirke).
Samme krav stiller man sædvanligvis, når arven
skal tilfalde en lokal afdeling af en ho-
vedorganisation med almenvelgørende eller an-
det almennyttigt formål.
Hvad særligt angår arveafgiftslovens § 3, stk. 4,
sidste punkt, bemærkes, at den her indeholdte be-
grænsning alene gælder for det almenvelgørende
område. Hvor der er tale om et almennyttigt for-
mål (f.eks. et uddannelseslegat), kan der bevilges
arveafgiftsnedsættelse, selv om der er forbeholdt
medlemmerne af en bestemt familie fortrinsret for
mere end to generationer.
Ifølge arveafgiftslovens § 3, stk. 4, kan der bevil-
ges arveafgiftsnedsættelse for arv, som tilfalder of-
fentlige institutioner, foreninger, selskaber eller
stiftelser med almenvelgørende eller andet almen-
nyttigt formål.
I denne formulering, der hidrører fra arveafgifts-
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Blandede fonde.

Henlæggelse til grundkapital.

loven af 1908, ligger, at det almenvelgørende om-
råde for så vidt alene er at betragte som et eksem-
pel på det mere omfattende almennyttige områ-
de.
Ovenfor er der gjort rede for, hvad der kræves,
for at en institution kan anses som almenvelgø-
rende, herunder navnlig, at den kun må yde støt-
te til personer, som er i økonomisk trang, samt at
en videre kreds kan komme i betragtning. Dette
indebærer, at vedkommende institutions vedtæg-
ter skal indeholde en bestemmelse om, at trang
er en betingelse for at modtage støtte fra institu-
tionen, samt at denne bestemmelse overholdes
ved uddelingen.
Som eksempler på almenvelgørende institutioner
kan nævnes legater, der har til formål at uddele
legatportioner, friboliger eller anden form for un-
derstøttelse til personer, der er i økonomisk trang.
Om den i arveafgiftslovens § 3, stk. 4, sidste
punkt, indeholdte begrænsning i det almenvelgø-
rende område henvises til det ovenfor anførte.

Hvor en fond dels har formål, der er kvalificerede
til at opnå arveafgiftsnedsættelse og dels skal tilgo-
dese formål, der ikke kan anses for almenvelgø-
rende eller på anden måde almennyttige, har
man i nogle enkelte tilfælde accepteret, at fondens
formue fundatsmæssigt opdeles i 2 afdelinger in-
deholdende bestemmelserne for henholdsvis de
kvalificerede og de ikke-kvalificerede formål, og
arveafgiftsnedsættelse er herefter alene bevilget
for den del af formuen, der kommer de kvalifice-
rede formål til gode.
I nogle andre tilfælde, hvor det af formålsbestem-
melsen fremgår, at en bestemt procentdel af fon-
dens indtægter skal tilfalde kvalificerede formål,
medens den resterende del af indtægterne kom-
mer ikke-kvalificerede formål til gode, har man
bevilget arveafgiftsnedsættelse for så stor en del af
formuen, som forholdsmæssigt svarer til den pro-
centdel af indtægterne, der skal tilfalde de kvalifi-
cerede formål.
De omhandlede tilfælde af delvis arveafgiftsned-
sættelse er i praksis ret sjældent forekommende.

I praksis har man godkendt fundatsmæssige be-
stemmelser om henlæggelse af indtil 25 % af det
årlige kapitalafkast til grundkapital og/eller even-
tuel reservefond. Henlæggelser herudover betin-
ges af samtykke cif det konfirmerende ministeri-
um.
For at der kan blive tale om arveafgiftsnedsættel-
se, stiller man i praksis krav om, at formålsbe-
stemmelsen i fondsfundatsen skal være fyldestgø-
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Selskabsskattelovens bestemmelser.

rende konkretiseret, således at bestyrelsen er bun-
det til at uddele fondsmidlerne til formål, som
skattedepartementet på forhånd har anset for at
være almenvelgørende eller på anden måde al-
mennyttige. Man vil således ikke bevilge arveaf-
giftsnedsættelse for midler, der tilfalder en fond,
hvis formålsbestemmelse er så vidt formuleret, at
den i realiteten overlader det til bestyrelsen selv
at skønne over, hvad der er et almenvelgørende
eller almennyttigt formål.
For at begrænse omkostningerne i forbindelse
med fondens administration stiller man i praksis
krav om, at honorarer til bestyrelsesmedlemmer,
en eventuel administrator, samt fondens revisor
skal godkendes af det konfirmerende ministeri-
um. Endelig stiller man krav om, at fondsregn-
skabet skal decideres af det konfirmerende mini-
sterium.
Hvad særlig angår tilfælde, hvor der blandt de
fonden tilfaldende midler indgår en fast ejendom,
kan nævnes, at man har afslået arveafgiftsnedsæt-
telse for en fond, der bl.a. arvede en land- og
skovbrugsejendom, da driften af ejendommen
var gjort til en del af formålet ved siden af det i
øvrigt almennyttige formål, og da bestyrelsen frit
kunne anvende de øvrige indtægter (hovedsagelig
obligationsrenter) til dækning af et eventuelt un-
derskud af ejendommen.

Selskabsskatteloven (lovbekendtgørelse nr. 443 af
16. oktober 1980) har i § 3, stk. 2, følgende be-
stemmelse:

"Skattepligten for de i § 1, stk. 1, nr. 6, omhand-
lede foreninger m.v. kan, når foreningens ved-
tægtsmæssige formål er almenvelgørende eller på
anden måde almennyttigt, efter ministeren for
skatter og afgifters bestemmelse bortfalde i det
omfang, indkomsten ved erhvervsmæssig virk-
somhed anvendes til de nævnte formål."

Det i bestemmelsen anvendte kriterium "almen-
velgørende eller på anden måde almennyttigt' ' er
hverken defineret eller uddybet i loven.
I skattedepartementets cirkulære nr. 119 af 14. ju-
ni 1963, er der givet nærmere regler om skattefri-
tagelse, og det nævnes, at for at et formål skal
kunne anses for velgørende, må det i vedtægterne
være klart fastsat, at kun personer, der er træn-
gende i økonomisk henseende, kan komme i be-
tragtning.
Da det yderligere anføres, at formålet skal være
alment, må det tillige kræves, at den virksomhed,
der udøves, er til fordel for en videre kreds af per-
soner.
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Skattedepartementet har endvidere udtalt, at
"begreberne almennyttige og almenvelgørende
formål i skatte- og afgiftsmæssig henseende sæd-
vanligvis indebærer, at formålet efter almindeligt
omdømme skal være almennyttigt og således
komme en større kreds til gode", jfr. Skd. medd.
48, nr. 12.
Formål, som er godkendt i henhold til lignings-
lovens § 8 A kan oftest forvente at opnå skattefri-
tagelse i henhold til selskabsskattelovens § 3, stk.
2. Der er dog nogle undtagelser fra denne regel,
idet bl.a. sejlsport har fået afslag på skattefritagel-
se, uanset at Dansk Sejlunion er optaget på 8 A-
listen.
Efter praksis omkring bestemmelsen meddeles
der hel eller delvis skattefritagelse til foreninger og
institutioner med følgende formål:

1. Velgørende formål.
2. Boligstiftelser.
3. Ældreforsorg.
4. Forskning (herunder en række institutioner,

som virker i tilknytning til højere læreanstal-
ter).

5. Uddannelse (herunder udgivelse af lærebø-
ger).

6. Kollegier.
7. Kantiner ved uddannelsesinstitutioner.
8. Sygdcmsbekæmpelse.
9. Internationalt hjælpearbejde.

10. U-landsbistand.
11. Alternativ narkobekæmpelse.
12. Kirkelige institutioner, der ikke er undtaget

fra skattepligt i medfør af selskabsskattelo-
vens § 3, stk. 1, nr. 3, men som virker i til-
knytning til folkekirken eller et af de aner-
kendte trossamfund.

13. Støtte til institutioner (skoler, museer m.v.),
som efter selskabsskattelovens § 3, stk. 1, er
undtaget fra skattepligt.

14. Børnehaver.
15. Svømmehaller, idrætshaller.
16. Spejderkorps.
17. Børne- og ungdomsarbejde.
18. Visse sportsgrene (håndbold, fodbold, boks-

ning, svømning, roning, golf).
19. Kulturelle formål.
20. Forsamlingshuse, dog ikke f.s.v. de driver

egentlig krovirksomhed.
21. Turistforeninger.
22. Husmoderforeninger.
23. Nationale mindretal/nationale formål.
24. Teater.
25. Sømandshjem.
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4.1.3. Skattepligtens indtræden og ophør.

Der er i statsskattedirektoratet meddelt afslag på
skattefritagelse til foreninger og institutioner med
følgende formål:

1. Handelsstandsforeninger.
2. Håndværkerforeninger.
3. Fagforeninger.
4. Brancheforeninger.
5. Personaleforeninger.
6. Udgivelse af bøger med politisk indhold.
7. Bevaring af gamle dampmaskiner.
8. Minigolf.
9. Brevdueforeninger.

10. Bridge.
11. Beskæftigelsesfremmende initiativer.
12. Plantagedrift (sandflugt).
13. Forskning vedr. biodynamisk planteavl.
14. Forsamlingshuse, som driver egentlig kro-

virksomhed, jfr. foran.
15. Afholdelse af koncerter.
16. Musikforeninger.

Selskabsskattelovens §§ 4 og 6 indeholder regler
for skattepligtens indtræden for henholdsvis dan-
ske og udenlandske fonde, medens §§ 5 og 7 giver
regler for ophør af skattepligten.

4.1.3.1. Skattepligtens indtræden.

4.1.3.1.1. Danske fonde. Den første skatteansættelse for en nystiftet fond
skal foretages for det skatteår, der følger umiddel-
bart efter udløbet af den første regnskabsperiode.
Den første Skatteansættelse skal omfatte indkom-
sten i hele perioden uden hensyn til dens længde.
Den første regnskabsperiode vil normalt begynde
ved fondens stiftelse. Stiftelsen har fundet sted,
når de interesserede parter har truffet aftale om
stiftelsen.
Skatteansættelsen skal finde sted i den kommune,
som fonden har vedtaget som hjemsted, jfr. sel-
skabsskattelovens § 24.
Normalt vil der i vedtægterne eller fundatsen væ-
re angivet hjemstedskommune. I så fald foretages
ansættelsen i den der angivne kommune. Men el-
lers må ansættelsen finde sted i den kommune, i
hvilken hovedkontoret findes, eller hvorfra besty-
relsen foregår.
Tvivlsspørgsmål om beskatningskommune afgø-
res af ministeren for skatter og afgifter (skattede-
partementet), som ligeledes i særlige tilfælde kan
bestemme, om en fond skal anses for at høre
hjemme i en anden kommune end ovenfor angi-
vet.
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4.1.3.1.2. Udenlandske fonde. Udenlandske fonde skal skatteansættes første
gang for det skatteår, der følger umiddelbart efter
udløbet af den første regnskabsperiode for den her
i landet udøvede skattepligtige virksomhed (sel-
skabsskattelovens § 6, stk. 1).
Ansættelsen skal finde sted i den kommune, i hvil-
ken den skattepligtige virksomhed er beliggende
(selskabsskattelovens § 24, stk. 2).

4.1.3.2. Skattepligtens ophør. Skattepligten ophører med udgangen af det skat-
teår, hvori fonden opløses eller overgår til skattefri
virksomhed.

4.1.3.2.1. Danske fonde.

Afsluttende ansættelse. Udoverden ordinære ansættelse, som skal foreta-
ges for det skatteår, hvormed skattepligten ophø-
rer, skal der for samme skatteår foretages en ek-
straordinær (afsluttende) ansættelse, jfr. selskabs-
skattelovens § 5, stk. 1, idet fonde skal beskattes
af alle skattepligtige indtægter indtil opløsning el-
ler overgangen til skattefri virksomhed.
Den ekstraordinære skatteansættelse skal således
omfatte skattepligtige indtægter, som er indtjent
i tidsrummet fra udløbet af det regnskabsår, som
ligger til grund for sidste ordinære ansættelse ind-
til opløsning m.v. Ansættelsen skal omfatte hele
denne periode uden hensyn til dens længde, som
kan variere fra nogle dage til næsten 2 år.
For den afsluttende ansættelse gælder de sædvan-
lige regler om selvangivelsen, idet dog fristen for
indgivelsen af opgørelse over indkomsten er 4
uger fra opløsningen eller overgangen til skattefri
virksomhed. Der er ikke udarbejdet specielle
blanketter til selvangivelse for denne indkomst.
Ifølge lovbestemmelsens stk. 2, skal opgørelsen
sendes til statsskattedirektoratet. Men ved SD-
cirkulære nr. 527 af 1.6.1977 er amtsskattein-
spektoraterne og Frederiksberg Skattedirektorat
bemyndiget til at iværksætte ansættelse for fonde
hjemmehørende inden for deres distrikt. Direkto-
ratet for Københavns Skatte- og Registerforvalt-
ning har allerede i en årrække foretaget disse an-
sættelser for fonde m.v. hjemmehørende i Kø-
benhavn. Opgørelsen indsendes til det inspekto-
rat eller direktorat, som skal drage omsorg for an-
sættelsens foretagelse.

Efter selskabsskattelovens § 33 er likvidator an-
svarlig for betaling af resterende skatter, såfremt
der ikke ved opløsningen er afsat tilstrækkelige
midler til dækning af skattekravene. Ansvaret kan
dog ikke gøres gældende for et større beløb end
den i alt foretagne udlodning.
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Opløsning.

Overgang til skattefri virksomhed.

4.1.3.2.2. Udenlandske fonde.

Loven giver ikke regler for, hvornår en fond anses
for opløst. I almindelighed må fonden betragtes
som opløst, når beslutning herom er truffet af den
kompetente forsamling, for fonde vil dette sige
bestyrelsen.
Normalt vil der til brug ved beslutning om opløs-
ningen foreligge et udarbejdet regnskab med for-
slag til fordeling af fondens midler. Datoen for
dette regnskabs sluttidspunkt kan anses for opløs-
ningsdatoen.
For fonde, som ikke er bundet af lovmæssige for-
skrifter for formen for opløsningen, sker denne
undertiden meget formløst, ofte på den måde, at
der blot udarbejdes et afsluttende regnskab. I så-
danne tilfælde må opløsningen også betragtes
som sket på den dag, regnskabet angiver som slut-
dato.
Hvis der efter fondens opløsning tilgår den mid-
ler, der ikke var taget hensyn til ved opløsningen,
vil likvidationen blive genoptaget. Hvorvidt fon-
den ved genoptagelsen bliver skattepligtig af de
yderligere indtægter, afgøres efter de almindelige
regler for indkomstopgørelse. I tilfælde af skatte-
pligt omfatter skattepligtsperioden tidsrummet
fra genoptagelsen til den derefter følgende opløs-
ning. Uudnyttede underskud fra før genoptagel-
sen kan fradrages i den skattepligtige indtægt i
overensstemmelse med reglen i ligningslovens §
15.

Foruden opløsning ophører skattepligten, når en
fond opgiver sin hidtidige skattepligtige virksom-
hed, og for fremtiden bliver skattefri.
Som ved opløsning vedvarer skattepligten til ud-
gangen af det skatteår, hvori overgangen finder
sted. Om ekstraordinær ansættelse m.v. gælder
samme regler som ved opløsning, hvorfor der
henvises til det ovenfor anførte. Uanset at der ikke
ved overgangen til den skattefri virksomhed sker
afhændelse af driftsaktiver og lign., skal der ske
beskatning som ved salg, jfr. selskabsskattelovens
§ 5, stk. 4.

Efter selskabsskattelovens § 7 vedvarer skatteplig-
ten for udenlandske fonde, der er undergivet be-
grænset skattepligt efter selskabsskattelovens § 2,
stk. la og b, ligeledes til udløbet af det skatteår,
hvori opløsningen eller ophøret af den skatteplig-
tige virksomhed finder sted.
De ovenfor beskrevne regler om ekstraordinær
ansættelse m.v. finder også anvendelse på de her
omhandlede skattepligtige fonde.
Såfremt ophøret af den skattepligtige virksomhed
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4.1.3.3. Overgang fra en beskatningsform
til en anden.

4.1.4. Objektiv skattepligt.

4.1.4.1. Danske fonde.

Begrebet "erhvervsmæssig'.

4.1.4.1.1. Begrebets anvendelse og afgræns-
ning i skattebestemmelser uden for selskabs-
skatteloven.

Kildeskattelovens §§ 2, 4 og 8.

har fundet sted inden begyndelsen af skatteåret
for den første skatteansættelse, skal der kun fore-
tages en ekstraordinær, afsluttende ansættelse
omfattende indkomsten i hele skattepligtsperio-
den. Denne ansættelse skal ske for det skatteår,
hvori ophøret er sket.

Selskabsskattelovens § 5 A indeholder regler om
overgang fra skattepligt i medfør af bl.a. § 1, stk.
1, nr. 6, til skattepligt i medfør af § 1, stk. 1, nr.
3a eller nr. 4, eller i medfør af § 1, stk. 2, 2. pkt.
I selskabsskattelovens § 5 B gives overgangsregler
for beskatning af foreninger m.v., der hidtil har
været kooperative virksomheder, jfr. selskabs-
skattelovens § 1, stk. 1, nr. 3a og 4, samt § 1, stk.
2,2. pkt., og som følge af ændringer i de organisa-
toriske forhold for fremtiden er omfattet af andre
af selskabsskattelovens skattepligtsbestemmelser.
Selskabsskattelovens § 5 C indeholder overgangs-
regler ved skattepligtsændringer i andre tilfælde
end dem, der er omtalt under §§ 5 A og B.
Da disse regler næppe vil have praktisk betydning
for fonde, skal de ikke omtales nærmere her.

Fonde, legater og lignende selvejende institutio-
ner, der er skattepligtige i henhold til selskabs-
skattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, er subjektivt fuldt
skattepligtige, men objektivt set er de kun skat-
tepligtige, hvis de har indtægter, der falder ind
under skattepligten, d.v.s. har indtægt ved er-
hvervsmæssig virksomhed, jfr. selskabsskattelo-
vens § 1, stk. 3, hvor indtægt ved erhvervsmæssig
virksomhed defineres som indtægt ved nærings-
virksomhed eller anden forretningsvirksomhed,
herunder indtægt ved drift, udlejning eller bort-
forpagtning af fast ejendom.

Kildeskattelovens bestemmelser synes at henhol-
de sig til den almindelige forståelse, idet begrebets
indhold ikke defineres.
De citerede bestemmelser i kildeskatteloven har
stået praktisk talt uforandrede fra det første lov-
forslag.
Lovforslag med bemærkninger (Folketingstiden-
de 1966/77, II samling, tillæg A, spalte 65 og føl-
gende), indeholder heller ikke bidrag til afgræns-
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ningen vedrørende de tre lovsteder.
Det samme gælder betænkningen i tillæg B, spal-
te 187 og følgende, og spalte 289 og følgende.
I forbindelse med begrebet den medhjælpende
ægtefælle i kildeskattelovens § 37 A, jfr. cirkulære
nr. 259 af 18. december 1968, pkt. 47, tales der
om mandens eller ægtefællernes fælles erhvervs-
virksomhed, men heller ikke her defineres begre-
bet nærmere.
Ved anvendelse af reglerne om særskilt hustru-
indkomst, kildeskattelovens § 4, stk. 2 a), har
man nærmere behandlet ordene "selvstændig
virksomhed".
Det er en betingelse for at ansætte en hustru sær-
skilt, at indkomsten er indvundet ved en virksom-
hed, der kræver en vis aktiv indsats fra hustruens
side. Bortforpagtning af ejendom eller virksom-
hed eller udleje af en- eller tofamilieshuse eller
fremleje anses således ikke for selvstændig virk-
somhed.
Det kan også nævnes, at man ved fortolkning af
bestemmelsen i kildeskattelovens § 2, stk. 1 c), har
antaget, at den skatteyder, der bortforpagter et
bageri, en bedrift, ikke driver erhverv her i landet.
Den pågældende ansås som bortforpagter ikke
berettiget til andel i overskuddet, blot fordi han
modtog en forpagtningsafgift, i modsætning til,
hvis han havde haft krav på andel i overskuddet
som del af den beregnede afgift, jfr. den tilsvaren-
de bestemmelse i selskabsskattelovens § 1, stk. 3,
2. pkt.

Investeringsfondsloven. Afgrænsningen af begrebet "erhvervsdrivende"
i relation til investeringsfondsloven, har givet an-
ledning til vanskeligheder, idet det alene er er-
hvervsdrivende personer - og ikke lønmodtagere
- der kan henlægge til investeringsfonds. Hen-
læggelsens størrelse beregnes på grundlag af over-
skuddet ved selvstændig erhvervsmæssig virk-
somhed.
Aktiebesiddelse anses ikke for selvstændig virk-
somhed. Dette gælder, selv om skatteyderen er
hovedaktionær og har den afgørende indflydelse
på selskabet. Se endvidere lsr. 1974.189 (licens-
indtægter fra et af skatteyderen behersket selskab
ikke anset som indtægt ved selvstændig virksom-
hed).
Der foreligger selvstændig virksomhed, når en
skatteyder deltager i et interessentskab eller kom-
manditselskab. Det medfører ingen ændringheri,
at der forlods tillægges interessenterne "løn" for
deres arbejdsindsats eller andet, lsr. 1963.90, og
henlæggelsen beregnes på grundlag af hele skatte-
yderens andel i overskuddet. Se dog lsr.
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Etableringskontolovens §§ 1 og 5.

Administrative forskrifter.

Administrativ praksis.

1976.178, hvor klageren ikke blev anset som an-
svarlig deltager i et I/S.
Hvis et agentur drives for agentens egen regning
og risiko, vil indtægten herved berettige til
henlæggelse.
Udlejning af fast ejendom anses for selvstændig
virksomhed. For een- eller tofamilieshuse, der be-
bos ef ejeren, gælder det dog kun, såfremt en
overvejende del af ejendommen anvendes til an-
dre formål. I de tilfælde, hvor driftsresultatet af
fast ejendom indgår i opgørelsen af det beløb,
hvoraf henlæggelse kan beregnes, medregnes le-
jeværdien af egen bolig ved opgørelsen af driftsre-
sultatet.
Hvis en skatteyder ved omdannelse af sin virk-
somhed til aktieselskab beholder en fast ejendom,
som han udlejer til aktieselskabet, må han fortsat
anses at drive selvstændig virksomhed, Skd.
medd. 24, s. 70. Udlejning af ubebygget grund
til et aktieselskab, hvor udlejeren er hovedaktio-
nær, anses som selvstændig erhvervsvirksomhed,
forudsat at lejen er fastsat efter normale forret-
ningsprincipper. I et tilfælde, hvor en gartner
havde solgt gartneriet til sin søn, og blot havde be-
holdt 1 hektar jord, ansås virksomheden dog for
ophørt, lsr. 1969.179.
Almindelig udlejning til fremmede anses for selv-
stændig virksomhed.

§ 5, stk. 2, fastsætter: Etablering af selvstændig
erhvervsvirksomhed anses at have fundet sted,
når den samlede anskaffelsessum for de til brug
for erhvervsvirksomheden anskaffede formuego-
der overstiger 30.000 kr. Bemærkningerne til lov-
forslaget giver ikke bidrag til fortolkningen.

Der er i pkt. 5 i hovedcirkulæret til etablerings-
kontoloven (cirkulære nr. 44 af 28. februar 1966)
givet regler om, hvilke formuegoder der kan tages
i betragtning.
Herudover ses der ikke at foreligge administrative
forskrifter eller retningslinier, der belyser forståel-
sen af begrebet "selvstændig erhvervsvirksom-
hed" i etableringskontoloven.

Der foreligger administrativ praksis for, at en ho-
vedanpartshavers eller hovedaktionærs udleje af
driftsmidler til sit eget anpartsselskab/aktiesel-
skab ikke betragtes som selvstændig erhvervs-
virksomhed i etableringskontolovens forstand.
Denne praksis er overført fra praksis vedrørende
investeringsfondsloven. Tanken bag denne prak-
sis er, at der til en udlejningsvirksomhed normalt
hører flere end én kunde, og at det derfor ikke er
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Ligningslovens § 8 B.

Ligningslovens § 8 C.

nogen "selvstændig erhvervsvirksomhed" i eta-
bleringskontolovens forstand, såfremt kun eget
anpartsselskab/aktieselskab optræder som kun-
de.
Det anerkendes, at en hovedaktionær eller hoved-
anpartshaver i investeringsfondslovens og etable-
ringskontolovens forstand driver selvstændig er-
hvervsvirksomhed, hvis han udlejer fast ejendom
til sit eget selskab. Det er dog herved forudsat, at
lejen er fastsat efter normale forretningsmæssige
principper.
Endelig kan nævnes, at en landbrugsejendom
kan tænkes drevet på en sådan måde, at den ikke
bliver anset for erhvervsmæssigt drevet.

Med hjemmel i ligningslovens § 8 B kan udgifter,
som er afholdt til forsøgs- og forskningsvirksom-
hed i tilknytning til den skattepligtiges erhverv, ef-
ter den skattepligtiges frie valg enten fradrages
fuldt ud i det indkomstår, hvori de er afholdt, eller
afskrives med lige store beløb over dette og de 4
følgende indkomstår.
Fradragsretten omfatter i første række det udvik-
lingsarbejde, som er knyttet til erhvervsvirksom-
heden. Herved forstås anvendelse af videnskabe-
lig eller teknisk viden til at frembringe nye eller
væsentligt forbedrede materialer, mekanismer og
produkter, processer, systemer eller tjenesteydel-
ser.
Fradragsretten omfatter desuden den såkaldte
anvendte forskning, d.v.s. originale undersøgel-
ser med sigte på at opnå ny videnskabelig eller
teknisk viden eller forståelse, primært rettet mod
praktiske mål og anvendelser.
Udgifter til efterforskning af råstoffer og udgifter
i forbindelse med tilvejebringelse af information
om forsøgs- og forskningsarbejde omfattes af fra-
dragsretten, forudsat at der iøvrigt er den fornød-
ne tilknytning til den skattepligtiges erhvervsvirk-
somhed.
I princippet vil fradragsretten derimod ikke om-
fatte den såkaldte grundforskning, hvorved for-
stås originale undersøgelser med sigte på at opnå
ny videnskabelig viden og forståelse, uden at un-
dersøgelserne primært er rettet mod praktiske
mål eller anvendelser.
Der ses ikke i forbindelse med bestemmelsen at
være angivet nogen nærmere afgrænsning af be-
grebet erhverv.

Efter ligningslovens § 8 C er der kun fradragsret
for udgifter i anledning af "en virksomheds" til-
slutning til anlæg, "som har erhvervsmæssig be-
tydning for virksomheden".
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Ligningslovens § 8 D.

Andre love.

Statsskatteloven.

Ifølge afgørelse fra skattedepartementet er tilslut-
ningsafgifter vedrørende ubebyggede grunde ik-
ke omfattet af ligningslovens § 8 C, da der ikke
foreligger erhvervsmæssig aktivitet. Hvis der der-
imod på tidspunktet for påligningen af tilslut-
ningsafgiften er påbegyndt et byggeri af erhvervs-
mæssig karakter, kan afgiften fratrækkes i hen-
hold til ligningslovens § 8 C.
Typisk er der ikke fradragsret for udgifter ved
kloakering og indlæggelse afvand i et enfamilies-
hus, der bebos af ejeren, således at der anvendes
standardfradrag.

Ifølge ligningslovens § 8 D skal der ved indkomst-
opgørelsen medregnes realiseret avance/tab som
følge af kursændringer på fremmed valuta vedrø-
rende fordringer og gæld, der har tilknytning til
erhvervsmæssig virksomhed.
Et tilgodehavende anses for at have tilknytning til
erhvervsmæssig virksomhed, når tilgodehaven-
det er etableret i.o.m. valutabestemmelserne om
kommercielle lån og kreditter samt finanslån.
Som eksempler på fordringer og gæld, der ikke
har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed,
anføres i skattedepartementets cirkulære af 11.
maj 1976 krav på arv, præmier, gaver, legater,
understøttelser, arveforskud, gevinster o.l., de i
valutabestemmelserne nævnte herboende uden-
landske statsborgeres lån, familielån samt lån op-
taget i forbindelse med erhvervelse eller opførelse
af fast ejendom i udlandet til ikke-erhvervsmæssig
brug.

Der er ikke generelle administrative forskrifter el-
ler retningslinier, der belyser begrebet "erhvervs-
drivende" i relation til statsskattelov, afskrivningslov,
varelager lov og lov om særlig indkomstskat.

Det er især indenfor landbrugsområdet, der i
praksis er taget stilling til spørgsmålet, om en
(landbrugs) virksomhed er af erhvervsmæssig karak-
ter, særlig adgangen til at fradrage underskud.
I tiden indtil efteråret 1975 var det statsskattedi-
rektoratets opfattelse, at det afgørende kriterium
for en landbrugsejendoms erhvervsmæssige ka-
rakter var, om ejendommen kunne antages at væ-
re erhvervet med rentabel drift for øje.
Højesteret har imidlertid ved domme af 22. okto-
ber og 28. november 1975 (U.f.R. 1975.1065 H
og U.f.R. 1976.68 H) underkendt hidtidig opfat-
telse. I nævnte domme tog Højesteret afstand fra
den rene rentabilitetsbetragtning. Højesterets be-
grundelse for at anerkende landbrugsejendom-
menes erhvervsmæssige karakter var, at de på-
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gældende landbrugere havde haft til hensigt at
drive landbrug på erhvervsmæssig vis, og at drif-
ten blev tilrettelagt på en måde, der var alminde-
lig på egnen.
Disse 2 højesteretsdomme gav anledning til ud-
sendelse af SD-cirkulære nr 489 af 10. november
1976, hvorefter det afgørende for landbrugsejen-
dommens erhvervsmæssige karakter er, om
landbruget ud fra en teknisk/landbrugsfaglig be-
dømmelse kan siges at være drevet forsvarligt.
Ved udleje af lystbåde har været anlagt en renta-
bilitetsbetragtning. Ved bedømmelsen af, om en
udlejningsvirksomhed som den omhandlede er
tilrettelagt med rentabel drift for øje, lægges vægt
på, om virksomheden hidtil har været og frem-
over vurderes til fortsat at være underskudsgiven-
de. Der findes ikke generelle retningslinier for
virksomhedens rentabilitet, d.v.s. om virksomhe-
dens drift følger normale forretningsmæssige
principper, men der må i hvert enkelt tilfælde
foretages en vurdering ud fra forholdene i den på-
gældende virksomhed, jfr. Vestre Landsretsdom
af 14. maj 1980 (Haderslev Boat-Charter).

Afskrivningsloven. Afskrivningslovens regler finder anvendelse på
alle driftsmidler, der benyttes erhvervsmæssigt,
hvadenten ejeren er bogførings- eller regnskabs-
pligtig eller ikke, og hvadenten ejeren driver selv-
stændig erhvervsvirksomhed eller ikke, jfr. lsr.
1960.123, hvorefter en mælkeassistent blev anset
berettiget til at fratrække tab ved salg af en er-
hvervsmæssigt benyttet bil. Derer kun tale om er-
hvervsmæssigt benyttede driftsmidler, hvis de an-
vendes i den pågældendes eget erhverv eller er ud-
lejet.

Skattekontrolloven. De i skattekontrollovens anvendte udtryk "er-
hverv", "erhvervsdrivende" o.l. må forstås på
ganske samme måde som de omhandlede udtryk
forstås i ligningsmæssig forbindelse. Man kan ik-
ke overfor en virksomhed, der ligningsmæssigt
nægtes fradrag for f.eks. driftsudgifter eller un-
derskud med den begrundelse at virksomheden
ikke betragtes som erhvervsmæssig, indfordre op-
lysninger i medfør af kontrollovens §§ 6 og 8 C.

Der ses ikke udstedt administrative forskrifter el-
ler retningslinier, der belyser begrebet "er-
hvervsdrivende" i skattekontrolloven.

Kapitaltilførselsafgiftslovens § 1. De i lovbekendtgørelse nr. 604 af 10. december
1975 om kapitaltilførselsafgift § 1, nr. 2, omhand-
lede "andre erhvervsdrivende selskaber" omfat -
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ter ifølge praksis og de til loven knyttede bemærk-
ninger til eksempel erhvervsdrivende andelssel-
skaber, som ikke er optaget i aktieselskabsregiste-
ret, men hvor deltagerne (andelshaverne) kun
hæfter med deres indskud for selskabets forplig-
telser, og hvor andelsbeviserne (eller nogle af an-
delsbeviserne) kan afhændes uden forudgående
godkendelse.
Der er ikke udstedt administrative forskrifter eller
givet retningslinier, der belyser forståelsen af be-
grebet "andre erhvervsdrivende selskaber" i lov
om kapitaltilførselsafgift.
Det bemærkes, at lovens § 1, nr. 2, ikke hidtil har
været anvendt som grundlag for beregning af ka-
pitaltilførselsafgift, idet vedtægterne for de selska-
ber, hvor spørgsmålet om anvendelse af lovens §
1, nr. 2, har været rejst, normalt ret klart har ude-
lukket beregning af afgift allerede på grund af be-
stemmelser om personlig hæftelse eller omsætte-
lighedsbegrænsninger.

4.1.4.1.2. Begrebet "erhvervsmæssig" i Selskabsskattelovens § 1, stk. 3, er ifølge Thøger
selskabsskatteloven. Nielsen, Indkomstbeskatning I, s. 222, den første

lovbestemmelse, der definerer "erhvervsmæssig
virksomhed".
Definitionen er dog begrænset til selskabsskatte-
lovens § 1, stk. 3 og 4, der bestemmer erhvervs-
mæssig virksomhed som indtægt ved nærings-
virksomhed eller anden forretningsvirksomhed,
herunder indtægt ved drift, udlejning eller bort-
forpagtning af fast ejendom. I tilfælde, hvor der
er tillagt en fond m.v. ret til andel i overskuddet
af en erhvervsvirksomhed, som ikke drives af den
pågældende fond selv, betragtes den deraf flyden-
de indtægt ligeledes som erhvervsmæssig indtægt
for fonden.
Dette gælder dog ikke for hjælpe- og understøttel-
sesfonde for de i en virksomhed ansatte eller tidli-
gere ansatte arbejdere og funktionærer eller deres
pårørende.
Hvis sådanne fonde selv driver erhvervsmæssig
virksomhed, er de derimod skattepligtige af over-
skuddet herfra.
I bemærkningerne til lovbestemmelsen anføres,
at skattepligten er knyttet til arten af den virksom-
hed, der udøves, medens det er uden betydning,
om det er formålet med virksomheden at indvin-
de et overskud.
At det er arten af virksomheden, der er afgørende
for skattepligten, er fulgt op af praksis. I den i
U.f.R. 1971.78 H. refererede højesteretsdom,
der blev stadfæstet af de i landsretsdommen an-
førte grunde, udtalte landsretten, at den del af en
selvejende institutions virksomhed, der bestod i at
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repræsentere danske ikke-medlemmer og uden-
landske kunstnere ved indgåelse af kontrakter om
opførelse af beskyttede værker og i fastsættelse af
afgifter, der skulle erlægges herfor, samt i inddri-
velse af disse afgifter, efter sin art måtte betegnes
som erhvervsmæssig.
I skattedepartementets cirkulære nr 274 af 22. de-
cember 1961 om indkomstbeskatning af aktiesel-
skaber m.v. indeholdes der en nærmere beskri-
velse af, hvad det er, der ifølge selskabsskattelo-
vens § 1, stk. 3, skal forstås ved erhvervsmæssig
virksomhed.
Det hedder her for det første, at reglerne i sel-
skabsskatteloven i det store og hele er i overens-
stemmelse med de indtil da gældende regler i
statsskattelovens § 2, nr. 5 g. Den før selskabs-
skatteloven udviklede praksis på området er såle-
des stadig af betydning for afgrænsningen af be-
grebet erhvervsmæssig virksomhed.
I cirkulæret nævnes endvidere, at aktieudbytte ik-
ke omfattes af skattepligten, og det samme gælder
renter af obligationer, pantebreve og gældsbreve.
Renter af indskud i banker og sparekasser eller
andre pengeinstitutter medregnes ved opgørelsen
af det skattepligtige overskud, for så vidt der er
tale om renter af driftskapital, ligesom tilsvarende
renteudgifter kan bringes til fradrag. Entreind-
tægter og lignende indtægter betragtes endvidere
som erhvervsmæssige indtægter.
Uanset, at der ikke herved er angivet en udtøm-
mende positiv bestemmelse af begrebet erhvervs-
mæssig virksomhed, kan det dog udledes, at den
rent passive kapitalanbringelse falder uden for be-
grebsbestemmelsen .
Praksis indeholder en række domme, landsskat-
teretskendelser og udtalelser fra skattedeparte-
mentet, hvori indholdet af begrebet erhvervs-
mæssig virksomhed nærmere fastlægges.
Udover den ovenfor omtalte højesteretsdom, re-
fereret i U.f.R. 1971.78 H, kan nævnes Østre
Landsretsdom i U.f.R. 1970.580 0, der drejede
sig om entreindtægten fra en jubilæumsudstilling
afholdt af Almindelig Dansk Gartnerforening.
Efter at have fastslået, at selskabsskattelovens § 1,
stk. 4 (nu stk. 5), om skattefrihed for entreindtæg-
ter og lignende ved landbrugsfaglige udstillinger,
der afholdes af landboforeninger og/eller hus-
mandsforeninger, ikke omfattede den nævnte ju-
bilæumsudstilling, udtalte retten , at der herefter
ikke var hjemmel for foreningen til ved opgørel-
sen af den skattepligtige indkomst at undlade at
medtage entreindtægter m.v. ved den omhandle-
de udstilling, som i medfør af selskabsskattelovens
§ 1, stk. 3, jfr. stk. 1, nr. 6, må henregnes til er-
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4.1.4.1.3. Overskudsandele.

274

hvervsmæssig virksomhed.
Det fremgår af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr.
6, at fondes og andre selvejende institutioners
skattepligt er begrænset til indtægten ved er-
hvervsmæssig virksomhed. Oppebærer en fond
herudover indtægt ved virksomhed, der ikke kan
karakteriseres som erhvervsmæssig, omfattes så-
danne indtægter ikke af skattepligten. Se som ek-
sempel herpå R.R. 1970 SM 15, der vedrørte den
skattemæssige virkning af et tilskud fra Dan-
marks Erhvervsfond til en forening, der drev en
erhvervsmæssig virksomhed. Skattedepartemen-
tet anså ikke foreningen for skattepligtig af det
omhandlede tilskud.
Efter selskabsskattelovens § 1, stk. 4, betragtes
overskud, som foreninger m.v. indvinder ved le-
verance til medlemmer, ikke som indvundet ved
erhvervsmæssig virksomhed, og den heraf flyden-
de indtægt for foreningen m.v. omfattes derfor ik-
ke skattepligten.
I praksis er det hidtil antaget, at bestemmelsen ik-
ke finder anvendelse på fonde, da disse ikke har
medlemmer.
En dom afsagt af Østre Landsret den 15. april
1969 drejede sig således bl.a. om dette spørgsmål
(SO 1971.33). Den selvejende institution Nordisk
Copyright Bureau drev en virksomhed, der be-
stod i, at bureauet for de tilknyttede kunstnere
indkrævede afgifter i forbindelse med mangfol-
diggørelse af musikalske, litterære og andre
kunstneriske værker. Til dækning af de hermed
forbundne udgifter tilkom der institutionen en
provision beregnet som en procentvis andel af de
opkrævede beløb.
Bureauet nedlagde påstand om, at det ikke var
skattepligtigt af det oppebårne beløb, og henviste
herved til, at det ikke drev erhvervsmæssig virk-
somhed i selskabsskattelovens forstand, og at be-
stemmelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 3 (nu
stk. 4), måtte kunne anvendes analogt, idet bu-
reauets virksomhed kunne sidestilles med fore-
ningers leverancer til medlemmer.
Landsretten fandt, at den selvejende institutions
virksomhed efter sin art måtte anses for erhvervs-
mæssig, samt at selskabsskattelovens § 1, stk. 4,
ikke kunne anvendes analogt på bureauet.
Af dommen kan det dog næppe udledes, at sel-
skabsskattelovens § 1, stk. 4, aldrig vil kunne fin-
de analog anvendelse på selvejende institutioner
eller fonde, men blot, at der må stilles strenge krav
for, at en sådan analogislutning vil kunne drages.

Hvis en fond har fået tillagt en andel i overskuddet
af en erhvervsvirksomhed, som fonden ikke selv



driver, er dette overskud omfattet af skattepligten.

Det er uden betydning, på hvilken baggrund fon-
den har fået tillagt overskudsandelen, men det er
derimod afgørende for beskatningen, at andelen
beregnes på grundlag af virksomhedens netto-
overskud. En indtægtsandel, der beregnes på
grundlag af omsætning, arbejdsløn, formue
e.lign. medfører ikke skattepligt. Endvidere er det
en forudsætning, at den virksomhed, der yder
overskudsandelen, selv er indkomstskattepligtig
af overskuddet, jfr. lsr. 1978.202. Ifølge selskabs-
skatttelovens § 1, stk. 3, sidste punktum, gælder
skattepligten ikke hjælpe- og understøttelsesfonde
for de i en virksomhed ansatte eller deres pårøren-
de, selv om fonden har andel i virksomhedens
nettooverskud.

4.1.4.1.4. Fast ejendom. Indtægt ved drift, udlejning eller bortforpagtning
af fast ejendom betragtes som omtalt ovenfor altid
som erhvervsmæssig virksomhed for en fond.
Benyttes en fast ejendom udelukkende til en fonds
egne formål, skal der ikke beregnes lejeindtægt,
idet lejeværdi af egen ejendom kun skal medreg-
nes, når ejeren bruger ejendommen til beboelse.
En selvejende institution, der ejede en fast ejen-
dom, havde til formål at skaffe boliger enten gratis
eller for en nedsat leje til en gruppe af berettigede.
En del af ejendommen blev udlejet på sædvanlig
måde, medens den resterende del blev anvendt til
institutionens formål. Lejeværdien af den del af
ejendommen, som benyttedes til friboliger, var
institutionen ikke skattepligtig af, jfr. lsr. 1946.
110.
Tilsvarende vil en fond ikke blive skattepligtig,
såfremt en lejlighed i en af fonden ejet ejendom
bliver stillet til rådighed for en vicevært, såfremt
den øvrige del af ejendommen udnyttes til fon-
dens egne (ikke-erhvervsmæssige) formål.
Hvis en fond opfører faste ejendomme med vide-
resalg for øje, er det antaget i praksis, at fortjene-
ste eller tab herved er skattepligtige for fonden. En
sådan virksomhed fra fondens side omfattes af be-
stemmelsen i statsskattelovens § 5 a om næring,
og det kan heraf udledes, at foreligger der en så-
dan næringsvirksomhed, foreligger der også er-
hvervsmæssig virksomhed i selskabsskattelovens
forstand.
Som eksempel på afgørelser vedrørende opførelse
og videresalg af fast ejendom kan nævnes den i
SO 1969.306 refererede afgørelse, hvor der var
tale om en sammenslutning, der alene var skat-
tepligtig af indtægter ved erhvervsmæssig virk-
somhed, jfr. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr.
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6, og som normalt ikke drev en sådan virksom-
hed. Sammenslutningen opførte nogle parcelhuse
til videresalg, og ved salget af ejendommene op-
stod der en fortjeneste, som sammenslutningen
var skattepligtig af.
Skattepligten indtrådte uanset, at sammenslut-
ningen havde oplyst, at der ikke tilsigtedes nogen
fortjeneste ved videresalg, hvilket er i overens-
stemmelse med det tidligere anførte om, at det er
arten af virksomheden, der er afgørende.
Derimod er en fond ikke indkomstskattepligtig af
spekulationsavancer.
Som eksempel kan nævnes en sag, hvor en lokal
menighed, der havde erhvervet en grund med
henblik på opførelse af en bygning til møde og un-
dervisningsbrug, påtænkte at frasælge tre parcel-
ler efter byggemodning, udført af menighedens
medlemmer. Det udtaltes, at menigheden ikke
kunne anses skattepligtig af fortjenesten, idet der
ikke forelå næring, ligesom begrænset skatteplig-
tige foreninger m.v. ikke kan beskattes af spekula-
tionsavancer.
Har fonden erhvervet den solgte ejendom fra stif-
teren, enten som en gave fra denne, eller i hen-
hold til testamente, vil afhændelse heller ikke i dis-
se tilfælde kunne føre til indkomstbeskatning af
fonden af en eventuel Spekulationsavance. Har
stifteren erhvervet den pågældende ejendom i
spekulationshensigt, anses denne hensigt for op-
givet ved gaveoverdragelsen, ligesom fondens
succession i afdødes skattemæssige stilling, jfr.
kildeskattelovens § 33, ikke i sig selv kan medføre
beskatning af fonden ved videresalg.

4.1.4.1.5. Aktieudbytte. Udbytte af aktier og anparter m.v. skal som alt-
overvejende hovedregel ikke medregnes til fon-
dens skattepligtige indkomst, jfr. skattedeparte-
mentets cirkulære nr. 274 af 22. februar 1961,
hvor det anføres, at "Aktieudbytte er således som
hidtil skattefrit".
Undtagelse herfra gøres dog, hvor aktierne er er-
hvervet som led i fondens næringsvej, idet ind-
komst fra de pågældende aktier i så fald skal med-
regnes ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst.
Likvidationsudlodninger, der foretages forud for
det kalenderår, hvori et aktieselskab endeligt op-
løses, sidestilles i ligningslovens § 16 A, stk. 1,
med udbytte og kan derfor ikke betragtes som
indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed (R.R.
1958.301). For så vidt angår likvidationsudlod-
ninger der finder sted i det år, hvori selskabet en-
deligt opløses, finder udbyttebeskatningsreglerne

276



ikke anvendelse, men eventuelle avancer eller
tab, der ved udlodningen kan konstateres på akti-
erne, skal for almindelige skatteydere medregnes
ved opgørelsen af enten den almindelige eller den
særlige indkomst, jfr. ligningslovens § 16 C, stk.
2, og lov om særlig indkomstskat m.v. § 2, nr. 8.
Når bortses fra næringstilfældene, skal sådanne
avancer eller tab som ovenfor anført ikke medreg-
nes ved opgørelsen af fondes indkomster i hen-
hold til selskabsskattelovens § 1, stk. 3, jfr. lov om
særlig indkomstskat m.v. § 13.
Selv om foreninger og fonde ikke er skattepligtige
af udbytteindtægter, skal de udbyttebetalende
selskaber alligevel indeholde udbytte skat på 30%
af det samlede udbytte, jfr. kildeskattelovens § 65,
stk. 1.

Efter kildeskattelovens § 65, stk. 4, kan ministe-
ren for skatter og afgifter fastsætte regler om, at
der ikke skal indeholdes udbytteskat i udbytte,
som bl.a. udloddes til de i selskabsskattelovens §
1, stk. 1, nr. 6, nævnte foreninger, legater og selv-
ejende institutioner.
De nærmere regler er angivet i bekendtgørelse nr.
387 af 8. august 1978 samt SD-cirkulære nr.
1978-28, hvoraf det fremgår, at der ikke skal inde-
holdes udbytteskat, når fonden kan fremvise et
udbyttefrikort. Frikort kan udstedes, selvom fon-
den driver erhvervsmæssig virksomhed, ogendog
selvom aktieudbyttet evt. er skattepligtig ind-
komst for fonden. I dette tilfælde bevirker benyt-
telsen af udbyttefrikortet alene en udskydelse af
skattebetalingen fra udbytteudbetalingen til tids-
punktet for betalingen af skatter for det pågæl-
dende år.
Såfremt udbyttet skal medregnes ved indkomst-
opgørelsen, er der knyttet skattegodtgørelse til
udbyttet, jfr. selskabsskattelovens § 17 A.

4.1.4.1.6. Renteindtægter. Renteindtægt af obligationer, pantebreve og lig-
nende værdipapirer kan i almindelighed ikke
henregnes til erhvervsmæssig indtægt, jfr. Skd.
cirkulære nr. 274 af 22. december 1961, afsnit I
A, pkt. 6. Renter af bankindestående er normalt
heller ikke skattepligtige for fonden, men i det
omfang disse indeståender eller øvrige rentebæ-
rende aktiver bruges som driftskapital i en er-
hvervsvirksomhed, skal renteindtægten medreg-
nes ved indkomstopgørelsen. Fra praksis kan
nævnes: R.R. 1977 SM 214. En fonds indeståen-
de på indskudskonto for investeringsfond har en
så nær tilknytning til erhvervet, at renter af inde-
ståendet hører til erhvervsindtægten. Derimod
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skal renter af indskud i Grundejernes Investe-
ringsfond ikke medregnes ved opgørelsen af ind-
komsten, da bindingsbeløbet tilhører indskyde-
ren, og derfor ikke kan henføres til ejendommens
driftskapital, jfr. lsr. 1972.8.
I en Østre landsrets dom (SO 1971.33) var der
nedlagt en subsidiær påstand om skattefrihed for
renteindtægter af indeståender på bankkonti,
hvorpå de af Nordisk Copyright Bureau opkræ-
vede licenser blev indsat, forinden de afregnedes
over for rettighedshaverne. Som begrundelse for
skattefriheden havde bureauet påstået, at inde-
ståendet på bankkontiene var anlægskapital,
hvorfor renterne ikke kunne anses for skatteplig-
tig indtægt i relation til selskabsskattelovens § 1,
stk. 1, nr. 6.
Landsretten fandt imidlertid ikke, at bankinde-
ståendet kunne anses som anlægskapital i skatte-
mæssig forstand, hvorfor renterne måtte medreg-
nes ved opgørelsen af bureauets skattepligtige
indkomst.
Også renteindtægten af en obligationsbeholdning
kan efter omstændighederne være skattepligtig,
såfremt obligationsbeholdningen må henregnes
til institutionens driftskapital. I den i lsr. 1971.109
refererede kendelse, (der ligeledes vedrører Nor-
disk Copyright Bureau), havde bureauet anbragt
de tidligere på bankkonti indestående midler i
obligationer, og der var overfor landsskatteretten
nedlagt påstand om, at renteindtægten heraf var
skattefri for bureauet.
Landsskatteretten udtalte dog, at renteindtægten
af obligationer var indgået som et led i den er-
hvervsmæssige drift, hvorfor den med rette var
medregnet til institutionens skattepligtige ind-
komst.
Bureauet begrundede påstanden om skattefrihed
for obligationer med at henvise til det omtalte cir-
kulære nr. 274 af 22. december 1961, afsnit A, nr.
6, hvor det om selvejende institutioner anføres, at
aktieudbytte er skattefrit, og at det samme gælder
for renter af obligationer, pantebreve og gælds-
breve. Landsskatteretten udtalte imidlertid, at
cirkulæret ikke kunne opfattes som bindende rets-
forskrift på samme måde som en lovbestemmelse.
Tilsvarende afgørelse blev truffet af landsskatte-
retten i en i R.R. 1969.336 omtalt kendelse. Sa-
gen drejede sig om et legat, som bl.a. ejede to faste
ejendomme, og som derudover drev næringsvirk-
somhed. Legatet prioriterede sine faste ejendom-
me, der i det væsentlige anvendtes til legatets er-
hvervsvirksomhed. De herved erhvervede obliga-
tioner blev dog ikke realiseret, men en del blev
henlagt til sikkerhed for en forhøjelse af legatets
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Kursavancer, ligningslovens § 4.

4.1.4.1.7. Ikke-erhvervsmæssige indtægter i
øvrigt.

4.1.4.1.8. Fradragsberettigede udgifter.

kassekredit, medens resten blev bevaret til fri rå-
dighed.
Men den begrundelse, at de omhandlede priori-
tetslån var optaget i forbindelse med legatets er-
hvervsmæssige virksomhed, beskattedes legatet
af renteindtægten af obligationerne.
I en anden kendelse, hvor landsskatteretten kom
til det modsatte resultat, var situationen den, at
klageren var et legat, som ikke drev næringsvirk-
somhed. Landsskatteretten udtalte i kendelsen, at
besiddelsen af de omhandlede kasseobligationer
ikke kunne anses for et led i fondens erhvervs-
mæssige virksomhed, og at fonden derfor var be-
rettiget til at holde de af obligationerne opnåede
renter uden for opgørelsen af dens skattepligtige
indkomst. Som begrundelse anførte landsskatte-
retten, at fondens erhvervsmæssige virksomhed
alene bestod i at udleje fast ejendom, jfr. lsr.
1969.87.
Landsskatteretten synes således i sådanne tilfælde
at ville tillægge det betydning, om den af fonden
udøvede virksomhed er en egentlig næringsvirk-
somhed eller blot, således som det var tilfældet i
den sidstnævnte kendelse, består i udlejning af
fast ejendom.

Endvidere skal omtales bestemmelsen i lignings-
lovens § 4, hvorefter gevinst ved afhændelse eller
indfrielse, herunder udtrækning af obligationer
og private pantebreve, der tilfalder virksomheder,
der som et normalt led i deres almindelige virk-
somhed anbringer midler i sådanne aktiver, er at
anse som skattepligtig indkomst for den pågæl-
dende virksomhed. Der ses ikke at foreligge afgø-
relser, der tager stilling til, i hvilket omfang fonde
er omfattet af denne bestemmelse.

Skattefrie, ikke-erhvervsmæssige indtægter i
øvrigt består hovedsageligt af beløb, der tilflyder
en fond, uden at denne skal udfolde nogen væ-
sentlig aktivitet for at oppebære dem. Som typiske
indtægter af denne art kan nævnes kontingenter,
arv og gaver, herunde løbende ydelser, med-
mindre den løbende ydelse er beregnet som en
overskudsandel af en erhvervsvirksomhed, jfr.
ovenfor.
Endvidere er tilskud ikke skattepligtige. Det er i
denne forbindelse uden betydning, hvorvidt til-
skuddene ydes af offentlige eller af private midler.

Efter bestemmelsen i selskabsskattelovens § 9,
stk. 1, kan fonde m.v. ved opgørelsen af den skat-
tepligtige indkomst kun fratrække de udgifter,
som vedrører de indtægtskilder, hvis afkast skal
medregnes i den skattepligtige indkomst.
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Desuden skal udgifterne være fradragsberettige-
de efter skattelovgivningens almindelige regler,
d.v.s. efter bestemmelserne i statsskatteloven, lig-
ningsloven, afskrivningsloven m.v.
Driftsudgifter, der opfylder betingelserne for fra-
drag efter de almindelige skatteregler, og som ale-
ne vedrører erhvervsindtægten, kan umiddelbart
indgå i indkomstopgørelsen. Omvendt skal ud-
giftsposter holdes uden for opgørelsen af den skat-
tepligtige indkomst, hvis de enten ikke er fra-
dragsberettigede i almindelighed, eller hvis de ik-
ke har tilknytning til erhvervet. Dette gælder
f.eks. for gaver, herunder gaver ydet i henhold til
ligningslovens § 8 A, jfr. lsr. 1968.27. Derer hel-
ler ikke fradragsret for løbende ydelser, jfr. lsr.
1967.7, hvor en forening, der havde påtaget sig
en løbende forpligtelse, ikke kunne fratrække
ydelsen i indkomstopgørelsen, selv om den op-
fyldte betingelserne for fradrag efter ligningslo-
vens § 14, stk. 2, da forpligtelsen ikke vedrørte
den skattepligtige indkomstkilde. Har fonden i
sin tid erhvervet den indkomstgivende virksom-
hed på betingelse af, at den skal erlægge en løben-
de ydelse, kan ydelsen dog fratrækkes, men det
skyldes ikke, at man anser udgiften som vedrø-
rende erhvervsindkomsten, men at fondens er-
hvervsmæssige indtægt er lig med overskuddet
med fradrag af den løbende ydelse.

Fordelingsspørgsmål. I de fleste fonde med både skattepligtige og skat-
tefrie bruttoindtægter vil der være udgiftsposter,
som ikke entydigt kan henføres til erhvervsind-
tægten og heller ikke entydigt er erhvervsindtæg-
ten uvedkommende. Til brug ved indkomstopgø-
relsen må der ske en opdeling af sådanne udgifts-
poster, således at den del, som vedrører erhvervs-
indtægten, udskilles til fradrag ved indkomstop-
gørelsen. Opdelingen må foretages efter et skøn.
Der kan ikke opstilles generelle regler for skønnet,
men for visse kategorier af erhvervsvirksomhed
har der i praksis udviklet sig retningslinier for
skønnet. I lsr. 1967.94 og 95, hvor foreninger blev
anset for skattepligtige af annonceindtægter i
medlemsbladet fra ikke-medlemmer, blev det
fastslået, at det ikke var muligt at udskille visse af
de med bladets fremstilling forbundne udgifter
som særligt vedrørende disse annonceindtægter,
og samtlige udgifter ved bladets drift kunne derfor
fratrækkes ved opgørelsen af overskuddet fra bla-
det, men der kunne dog ikke derved fremkomme
en skattepligtig indkomst lavere end 0 kr.
En selvejende institution, som var oprettet ved te-
stamente, og som fra arveladeren overtog dels en
erhvervsvirksomhed, dels en betydelig værdipa-
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pirbeholdning, var ifølge testamentet forpligtet til
at udrede et bestemt årligt beløb til visse efter-
kommere af testator. Da det ikke fremgik af testa-
mentet, af hvilke midler beløbet skulle udredes,
benyttede man afkastet af værdipapirerne og
overskuddet af erhvervsvirksomheden som forde-
lingsnøgle.
Ved indkomstopgørelsen ved drift af fast ejen-
dom, som dels anvendes til erhvervsmæssig udlej-
ning og dels anvendes til fondens egne (ikke-er-
hvervsmæssige) formål kan udgifter til prioritets-
renter, ejendomsskatter, forsikring og udvendig
vedligeholdelse m.v. fordeles efter forholdet mel-
lem de oppebårne lejeindtægter fra fremmede og
lejeindtægten, som den ville være, hvis hele ejen-
dommen havde været erhvervsmæssigt udlejet.

Selvangivelsesblanketten for foreninger m.v. (S
213) tager ved fordelingen sit udgangspunkt i det
regnskabsmæssige overskud af ejendommen med
tillæg af 1) fratrukket selskabs- (fonds)skat, 2) le-
jeværdien af hele eller delvise friboliger og 3) leje-
værdien af lokaler, som fonden selv benytter. Af
det således opgjorte "regulerede ejendomsover-
skud" beregnes den skattepligtige del ved en
brøk, hvor tælleren er lejeindtægten fra de lokaler,
som hverken benyttes til hel eller delvis fribolig el-
ler til fondens eget forbrug. (Der skal altså ikke
heri medregnes den leje, som beboere af delvise
friboliger betaler). Som nævner anvendes tælle-
ren beløb + lejeværdien af egne lokaler + leje-
værdien af de lejligheder, som benyttes helt eller
delvis til friboliger. Ved skønnet over lejeværdier-
ne henses normalt til, hvad de fremmede har be-
talt, medmindre de egne lokaler er af Fingere hen-
holdsvis bedre kvalitet eller beliggenhed end de
udlejede.

Særligt om fordeling af renteudgifter. Renteudgifter kan kun fratrækkes i det omfang,
de vedrører erhvervet. Driver en fond en fa-
brikations- eller handelsvirksomhed, kan renter
af kassekreditten, som benyttes herved, fratræk-
kes. Er kassekreditten derimod optaget med hen-
blik på at finansiere udbetalingen af legatpor-
tioner, kan de ikke fratrækkes. Består virksomhe-
den i drift af en fast ejendom, kan prioritetsrenter
normalt fratrækkes, mens bankrenter vedrørende
et lån til finansiering af institutionens formål, ikke
kan fratrækkes, jfr. landsskatteretskendelse af
30/9 1967, I. 1966/67 nr. 1125/83.
Hvis fonden optager et prioritetslån for at fi-
nansiere fondens ikke-erhvervsmæssige virke, er
spørgsmålet, om dette udelukker fradragsret. Ef-
ter praksis anses det ikke for afgørende, hvad lå-
net bruges til, men om renteudgiften vedrører
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4.1.4.1.9. Særlig indkomstskat.

den indkomstkilde, af hvilke de skattepligtige ind-
tægter flyder (lsr. 1969.87). Da prioritetslån ved-
rører ejendommen, er der således fradragsret for
prioritetsrenterne. Kun hvis prioriteringen over-
stiger 80% af ejendommens handelsværdi, næg-
tes der fradrag for den del af renten, som vedrører
de overskydende prioriteter, jfr. statsskattedirek-
torates ligningsvejledning (1980), afsnit A 2.7.1.
Som omtalt kan renter af et banklån til finansie-
ring af foreningens ikke-erhvervsmæssige aktivi-
teter ikke fratrækkes i ejendomsoverskuddet, men
en landsskatteretskendelse har fastslået, at fra-
drag alligevel indrømmes, hvis der til sikkerhed
for banklånet er stillet et ejerpantebrev i ejendom-
men (lsr. 1957.161). Denne kendelse kan dog
næppe anses for vejledende, for så vidt angår den
nugældende retstilstand. I kendelsen lsr. 1976.87,
hvor fradrag for renteudgift vedrørende et ejer-
pantebrev, der var tinglyst på ejendommen, blev
godkendt, var afgørelsen da også konkret begrun-
det med, at udbetalingerne fra den kassekredit,
for hvilken ejerpantebrevet tjente som sikkerhed,
overvejende måtte antages at vedrøre ejendom-
mens opførelse. Det må herefter antages, at det
ikke er tilstrækkeligt til indrømmelse af rentefra-
drag, at lånet er optaget med sikkerhed i et ejer-
pantebrev, der er tinglyst på ejendommen.
Reglen om fradrag for prioritetsrenter er i øvrigt
så undtagelsesfri, at fradragsretten anerkendes
også i tilfælde, hvor en fond ikke realiserer kasse-
obligationerne fra et optaget prioritetslån, men
lader dem indgå i sin obligationsbeholdning, jfr.
lsr. 1969.87, som er omtalt ovenfor under 4.1.4.
1.6.
Det må fremhæves, at dette ikke medfører, at ren-
teindtægten af de pågældende obligationer bliver
skattepligtige for fonden.

Selskaber, foreninger, korporationer og selvejen-
de institutioner, der er undergivet fuld eller be-
grænset skattepligt til staten, skal ikke svare særlig
indkomstskat. De pågældende skal derimod med-
regne den særlige indkomst ved opgørelsen af de-
res almindelige skattepligtige indkomst. Fonde,
legater og andre selvejende institutioner skal kun
medregne særlig indkomst vedrørende formue-
goder, der har tilknytning til den indkomstskat-
tepligtige virksomhed, jfr. lov om særlig ind-
komstskat m.v. § 13 samt selskabsskattelovens §
8, stk. 3.
Det afgørende er herefter, om fondens formuego-
de har haft tilknytning til den indkomstskatteplig-
tige virksomhed. I bekræftende fald medregnes
den skattemæssige fortjeneste til indkomsten,
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4.1.4.1.10. Formueskattepligten.

4.1.4.2. Udenlandske fonde.

uanset om bruttoindtægten ved virksomheden
har været beskeden, eller driften skattemæssigt
har givet underskud i hele besiddelsestiden. Skat-
temæssigt tab kan fradrages ved indkomstopgø-
relsen efter de for særlig indkomst gældende reg-
ler.
Hvis formuegodet er en samlet enhed, f.eks. fast
ejendom, og det kan godtgøres, at kun en nærme-
re bestemt fysisk del har haft tilknytning til er-
hvervsvirksomheden, er det dog kun den på den-
ne del faldende fortjeneste, der kommer til be-
skatning som særlig indkomst. Således vil en
fond, der har besluttet at udstykke en ejendom i
ejerlejligheder, blive beskattet af fortjeneste ved
salg af de ejerlejligheder, der har været udlejet,
medens fortjeneste ved salg af eventuelle friboli-
ger ikke omfattes af fortjenesten.
Har formuegodet derimod haft tilknytning til så-
vel den skattepligtige som til den skattefrie virk-
somhed, således at den erhvervsmæssigt anvend-
te del ikke fysisk kan udskilles fra den ikke-er-
hvervsmæssige, skal hele den skattemæssige avan-
ce eller hele det skattemæssige tab påvirke ind-
komsten.

Efter de gældende regler er fonde formueskattefri.
Ved at overdrage formuegoder til en fond, op-
hæves formueskattepligten for de pågældende ak-
tiver, jfr. herved fremstillingen nedenfor i afsnit
4.2.1.4. Fonde betaler i øvrigt på sædvanlig måde
ejendomsskat. Dog kan såvel staten som kommu-
nerne fritage ejendomme, der ejes af almenvelgø-
rende stiftelser eller andre institutioner med et al-
mennyttigt formål, helt eller delvis for ejendoms-
skatter.

Udenlandske fonde er begrænset skattepligtige
her til landet, men de skal ved indkomstopgørel-
sen alene medtage indtægter, der begrunder skat-
tepligten, jfr. selskabsskattelovens § 2, stk. 2, jfr.
stk. 1. I denne indkomst kan der kun fratrækkes
udgifter i det omfang, de vedrører de skattepligti-
ge indtægter, jfr. selskabsskattelovens § 9, stk. 1.
For indkomstopgørelsen gælder i vidt omfang
samme regler, som er anført ovenfor under
4.1.4.1. om her i landet hjemmehørende fonde
m.v., for så vidt angår deres indtægt ved skatte-
pligtig virksomhed.
Når udenlandske fonde skal medregne alle ind-
tægter af deres skattepligtige aktiviteter her i lan-
det, vil de regnskabsmæssige udgifter herved nor-
malt have en sådan tilknytning til indtægtserhver-
velsen, at der ikke er behov for en opdeling af ud-
gifterne i en skattepligtig og en skattefri del i sam-
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4.1.4.2.1. Flere indtægtsarter samtidig.

4.1.4.2.2. Udbytte fra danske selskaber.

4.1.5. Særligt om stiftelse og opløsning af
fonde.

4.1.5.1. Stiftelse af fonde.

Tilvejebringelse af kapitalgrundlaget.

4.1.5.1.1. Stifteren.

Kontant indbetaling.

me omfang som nævnt ovenfor vedrørende dan-
ske fonde.
Indtægterne for her i landet skattepligtige uden-
landske fonde kan ofte være vanskelige at udskille
fra selskabernes globale virksomhed, og de kan
være interesserede i at tilpasse indtægterne efter
beskatningsforholdene i de berørte lande. I sel-
skabsskattelovens § 12, stk. 2, jfr. stk. 1, er der
givet bestemmelser, som åbner adgang for lig-
ningsmyndighederne til at imødegå dette.

En udenlandsk fond, der er skattepligtig for så
vidt angår flere af de i bestemmelerne i selskabs-
skattelovens § 2, stk. 1, litra a og b, nævnte ind-
tægtskilder, skal foretage en samlet opgørelse af
disse indtægter. Er indkomsten fra den ene af ind-
tægtskilderne negativ, skal den bringes til fradrag
i en positiv indkomst fra andre kilder. Den kan
således ikke valgfrit overføres som underskud til
efterfølgende indkomstår efter ligningslovens §
15.

Udenlandske fonde er i henhold til selskabsskatte-
lovens § 2, stk. 1, litra c, skattepligtige her i landet
i det omfang, de oppebærer udbytteindtægter, i
hvilke der i henhold til kildeskattelovens § 65 skal
foretages indeholdelse af udbytteskat.
Skattepligten vedrørende denne indkomstkilde er
endeligt opfyldt ved den af det danske selskab in-
deholdte udbytteskat på 30 pct. Udbyttet skal så-
ledes ikke tillægges andre indtægter, hvoraf fon-
den måtte være skattepligtig, ligesom eventuel
negativ indkomst fra andre indkomstkilder, der
måtte begrunde en begrænset skattepligt for den
pågældende fond, ikke kan bringes til fradrag i
aktieudbyttet, idet aktieudbytte efter praksis ikke
kan være tæt knyttet til fast driftssted her i landet,
hvorfor det ikke kan beskattes sammen med
driftsstedsindkornsten.
Udenlandske fonde kan ikke opnå skattegodtgø-
relse vedrørende aktieudbytter.

Tilvejebringelse af kapitalen sker ofte enten ved
indskud af kontante midler eller andre formuego-
der, såsom aktier, obligationer, gældsbreve eller
en allerede bestående virksomhed med dennes
aktiver og passiver.

Sker indbetalingen af fondens kapitalgrundlag
kontant, rejser dette ingen skattemæssige proble-
mer i relation til stifteren.
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Anden indbetaling.

4.1.5.1.2. Fonden.

Kontant indbetaling.

Anden indbetaling.
For lav pris.

Det ydede indskud kan ikke fratrækkes i stifterens
skattepligtige indkomst.

Indskud af andre værdier end kontante midler si-
destilles med salg af de pågældende værdier.
Overdragelse udløser almindelig indkomstskat,
såfremt det overdragne aktiv er anskaffet som led
i næring eller spekulation. Er aktiverne omfattet
af reglerne i lov om særlig indkomstskat, vil over-
dragelsen udløse avancebeskatning efter de her-
om gældende regler. De indskudte formuegoder
skal som udgangspunkt ansættes til værdien i
handel og vandel. Hvis der beregnes fuldt veder-
lag, beregnes dette som værdien.
Vederlaget beregnes som værdien af det modtag-
ne. Er vederlaget givet i form af et gældsbrev,
medregnes dette med kursværdien. Kursnedsla-
get på gældsbrevet fordeles ved avanceopgørelsen
forholdsmæssigt på samtlige overdragne aktiver.

Ved stiftelse af fonde savnes de modstående inter-
esser, der normalt sikrer, at aktiverne overdrages
til handelsværdi. Der kan derfor være grundlag
for en kritisk vurdering af den aftalte samlede
overdragelsessum eller af fordelingen af vederla-
get på de enkelte aktiver.
Overdragelsen kan være sket til for lav værdi,
f.eks. fordi stifteren i videst muligt omfang søger
at undgå avancebeskatning ved stiftelsen. Over-
dragelsesværdien kan også være sat for højt, f.eks.
for at opnå den lempeligere beskatning med sær-
lig indkomstskat ved overdragelsen og derved re-
elt senere kunne udtage en del af fondens over-
skud som skattefri afdrag.
Det principipelle udgangspunkt for værdiansæt-
telsen er formuegodets værdi i fri handel. Om dis-
se forhold kan der i hele henvises til det nedenfor
under 4.2.1.2. anførte vedrørende værdiansæt-
telsen for aktiver, som stifteren overdrager til fon-
den.

Heller ikke i forhold til fonden opstår der skatte-
mæssige problemer, når kapitalen indbetales
kontant. Indbetales et beløb, der overstiger det
modtagne vederlag, er det overskydende beløb
skattefrit for fonden som gave.

Statuerer myndighederne en merværdi i forhold
til de aftalte overdragelsessummer, skal fonden
ikke indkomstbeskattes af denne merværdi, idet
den anses for en gave. Fonden kan ved indkomst-
opgørelsen afskrive på grundlag af den forhøjede
værdi, selv om stiftelsesoverenskomsten ikke om-
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gøres, og selv om merværdien ikke er opført i fon-
dens officielle regnskab.

For høj pris Overstiger de aftalte overdragelsessummer akti-
vernes værdi, kan fonden ikke afskrive på den
overpris, der er betalt, idet overprisen betragtes
som en udlodning. Dette gælder, selv om fonden
ikke er i besiddelse af reserver, da beløbet anses
som en udbetaling af fremtidige reserver i fonden.
Om overprisens eventuelle betydning for aner-
kendelse af fonden som selvstændigt retssubjekt
henvises til afsnit 4.2.1.2. og 4.1.1.3.

4.1.5.2. Opløsning af fonde.

4.1.5.2.1. Indkomstopgørelsen. Opgørelsen af den skattepligtige indkomst for en
fond i likvidation foretages såvel ved de ordinære
som ved den ekstraordinære ansættelse efter de
sædvanlige regler for opgørelse af skattepligtig
indkomst, som er omtalt i afsnit 4.1.4.1. (Om den
ekstraordinære ansættelse, se afsnit 4.1.3.2.).
Der er dog visse omkostninger forbundet med lik-
vidationen, som ikke kan fradrages, da de må be-
tragtes som kapitaludgifter.
Til disse må henregnes udgifter, som direkte er
affødt af likvidationen, d.v.s. honorar til likvida-
tor og revisor for udfærdigelsen af likvidations-
regnskab m.v. Hvis fonden fortsætter sin virk-
somhed under likvidationen med likvidator som
leder, kan der godkendes fradrag for den del af lik-
vidators honorar, der svarer til et normalt ledel-
seshonorar. Ligeledes vil der kunne accepteres
fradrag af en skønsmæssig del af revisionsomkost-
ningerne svarende til, hvad en virksomhed i drift
normalt skulle udrede.
Afhændelse af aktiver under likvidationen må ske
til handelsværdier. Dette volder ingen vanskelig-
heder, hvis afhændelsen sker til fremmede, idet
overdragelsesværdierne da normalt må anerken-
des som handelsværdier. Sker afhændelsen der-
imod til personer, som er nært knyttet til fonden,
påser myndighederne, at overdragelsesværdierne
svarer til aktivernes værdi i handel og vandel. Er
dette ikke tilfældet, korrigeres værdien, således at
handelsværdien danner grundlag for opgørelsen
af salgsavancen.
Har fonden henstående, ubenyttede henlæggel-
ser til investeringsfond, må disse efterbeskattes i
overensstemmelse med reglerne i lov om investe-
ringsfonds § 10, stk. 2.
Under likvidationen finder underskudsfremførsel
i medfør af ligningslovens § 15 sted på normal vis.
Det bemærkes i denne forbindelse, at den afslut-
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tende periode anses som et selvstændigt indkom-
står.

4.1.5.2.2. Udlodninger. Udlodninger ved likvidationens afslutning af an-
dre aktiver end kontante midler må ske til aktiver-
nes værdi i handel og vandel.
Udlodninger, der sker ved modregning i modta-
gernes gæld til fonden, medregnes normalt til
kursværdien.

4.1.6 Skatteberegning.

4.1.6.1. Skatteprocenter. Fonde beskattes med 40 % af den skattepligtige
indkomst.
Den anførte skatteprocent gælder fra og med
skatteåret 1980/81 (indkomståret 1979). For tidli-
gere skatteår var skatteprocenten 37.
Skatten, der således er en proportional skat, be-
regnes efter, at den skattepligtige indkomst er ned-
rundet til et med 100 deleligt tal, jfr. selskabsskat-
telovens § 22.
Skattepligten af udbytter, der tilfalder de i § 2, stk.
1 c), nævnte udenlandske fonde, er begrænset til
den tilbageholdte udbytteskat på 30%.

4.1.6.2. Kontrollovstillæg. Efter bestemmelsen i selskabsskattelovens § 28,
stk. 2, og § 29, stk. 2, kan der i tilfælde af mang-
lende overholdelse af selvangivelsesfristen ske en
forhøjelse af den pålignede indkomstskat. Forhø-
jelsen af skatten andrager 1 % for hver dag, fristen
overskrides, men kan højst andrage 10%. Endvi-
dere er der en beløbsmæssig overgrænse på 5.000
kr. Forhøjelsen skal dog andrage mindst 50 kr.

Hvor ganske særlige omstændigheder taler der-
for, kan de her omhandlede forhøjelser helt eller
delvis frafaldes af amtsligningsrådene og i Køben-
havn og Frederiksberg kommune af vedkommen-
de skattedirektorat. Forhøjelsen er anset for en del
af indkomstskatten og medtages i de lempelses-
regler, der har relation til ophævelse af dobbeltbe-
skatning.

4.1.6.3. Skattenedsættelse. De ovenfor omtalte indkomstskatter kan nedsæt-
tes, hvis der foreligger skatter betalt i udlandet
(konventioner og/eller ligningslovens § 33).
Derimod gælder de i selskabsskattelovens § 17,
stk. 2 og 3, omtalte lempelser (lempelse for virk-
somhed i udlandet og datterselskabslempelse) ik-
ke for fonde.
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4.2.Stifterens (yderens) beskatning.

4.2.1. Beskatning ved oprettelse i levende
live.

4.2.1.1. Indkomstskat. I henhold til statsskattelovens § 5 a henregnes de
indtægter, der hidrører fra den skattepligtiges salg
af ejendele (herunder indbefattet værdipapirer),
ikke til indkomsten, for så vidt disse salg ikke hen-
hører til vedkommendes næringsvej eller er fore-
taget i spekulationsøjemed.
Statsskatteloven tager ikke stilling til, hvorledes
der skal forholdes, når der sker en gaveoverdra-
gelse til f.eks. en fond. I praksis antages det, at
fortjenesten anses som skattepligtig, når formue-
godet henhører til stifterens (overdragerens) næ-
ringsvej, jfr. lsr. 1968.23, som angik en ejendoms-
mægler, der havde foræret sin søn en ubebygget
grund. Kendelsen er omtalt af Povl Herler, Be-
skatning ved familieoverdragelser. Povl Herler
nævner, at standpunktet kan motiveres ved, at
værdistigning på fast ejendom er et led i en af
statsskattelovens § 4 a omfattet næring, således at
den fortjeneste, der med sikkerhed kan antages at
foreligge på gavetidspunktet, henhører under gi-
verens almindelige erhvervsmæssige indkomst.
Som støtte for resultatet tjener til en vis grad Østre
Landsrets dom af 2.11.1965 (SO 1966 s. 112),
hvor en håndværksmester i 1949 overdrog en ud-
lejningsejendom til sin forlovede med udstedelse
af gældsbrev. Gældsbrevet blev i 1958 kvitteret
mod betaling af halvdelen af den da resterende
gæld. Køberen blev indkomstbeskattet af kursge-
vinsten som gave. I 1959 overdrog håndværks-
mesteren for ejendomsværdien en anden ejen-
dom til sin forlovede, der blev indkomstbeskattet
af forskellen mellem ejendomsværdien og værdi-
en i handel og vandel som en gave. Retten tiltråd-
te, at kursgevinsten måtte anses som en gave, og
at ejendomsoverdragelsen i 1959 måtte anses for
en gavedisposition. Retten tiltrådte endvidere, at
håndværksmesteren indkomstbeskattedes af avan-
ce af den i 1959 afståede ejendom, der blev
anset for erhvervet som led i hans næring. Ejen-
domsværdien på afståelsestidspunktet blev anset
for afståelsessummen.
Er formuegodet erhvervet i spekulationsøjemed,
er det mere tvivlsomt, om overdragelsen kan side-
stilles med et salg. Spørgsmålet er bl.a. drøftet af
Povl Herler, Beskatning ved familieoverdragelser
(1979), side 81 ff. Efter forfatterens opfattelse sy-
nes landsskatteretten at have godkendt, at speku-
lationshensigt ved erhvervelsen kun synes at fa
betydning, hvis spekulationsforretningen føres til
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afslutning, jfr. lsr. 1976.129. I de tilfælde, hvor
bortgivelsen kun er sket, fordi giveren ville blive
beskattet, hvis han selv solgte formuegodet, me-
dens gavemodtageren ikke bliver det, vil spekula-
tionshensigten sikkert ikke blive anset for opgivet,
jfr. endvidere lsr. 1976.31 og 129. Der vil dog un-
der alle omstændigheder skulle foretages en kon-
kret bedømmelse, jfr. Østre Landsrets dom af
27.1.1964 (SO 1967.118), hvor en proprietær,
der ejede og drev en landbrugsejendom i Jylland,
købte en bortforpagtet gård i nærheden af Køben-
havn. Forpagteren var forpligtet til mod en nær-
mere fastsat erstatning at afstå dele af det forpag-
tede areal. Ved købet var der påbegyndt udstyk-
ning. Udstykningsplanen ændredes efter købet.
Købet angaves sket for at skaffe landbrugsjord til
to sønner på 15 og 17 år, til hvem han senere til
lav pris havde overdraget dele af ejendommen.
Landsretten anså avancen ved frasalg af parceller
for skattepligtig, bl.a. under hensyn til de ved kø-
bet foreliggende udstykningsdeklarationer m.v.,
og det eventuelle gavemoment ved overdragelsen
til børnene kunne ikke afbevise spekulationshen-
sigt.
Det ovenfor anførte vil formentlig kunne finde
anvendelse ved overdragelse af spekulationsakti-
ver til en fond, afhængig af om man kan antage,
at der er et sådant interessefællesskab mellem gi-
ver og modtager, at overdragelsen reelt er en rea-
lisation afgiverens Spekulationsavance. Når ga-
vemodtageren er en familiefond, er der en nærlig-
gende mulighed for, at Spekulationsavancen ikke
vil kunne anses som opgivet ved overdragelsen til
fonden.
Avance eller tab på aktier, andelsbeviser m.v. i
forbindelse med en overdragelse skal medregnes
ved opgørelsen af overdragerens skattepligtige
indkomst, idet bortgivelse af de nævnte aktiver si-
destilles med salg, jfr. lov om særlig indkomstskat
m.v. § 4.
Er de overdragne aktier erhvervet som led i over-
dragerens næring eller på et tidspunkt, der ligger
mindre end 2 år forud for afståelsen, skal fortjene-
sten eller tabet medregnes til den skattepligtiges
almindelige indkomst, jfr. ligningslovens § 16 C,
stk. 1.
Overdragelsen har kun virkning for giverens op-
gørelse af tab eller avance, hvis vedkommende de-
finitivt har fraskrevet sig rådigheden over aktier-
ne, andelsbeviserne m.v. Problemet har her også
en sammenhæng med det tidligere drøftede
spørgsmål om den effektive udskillelse af fondens
formue. Der må være tale om en reel overdragel-
se. En overdragelse, hvorefter fonden hverken
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retligt eller faktisk kan råde over det modtagne,
godkendes ikke af skattemyndighederne. Det til-
lades, at overdrageren forbeholder sig udbytte-
retten, herunder retten til friaktier. I sidste fald
indtræder pligten til at svare almindelig eller sær-
lig indkomstskat ganske på samme måde, som
var aktierne overdraget uden forbehold om ud-
bytteretten, jfr. Povl Herler, Beskatning ved fa-
milieoverdragelser, s. 62.
I ligningsvejledningen (1979 K 3.5) er de nærme-
re regler om avancebeskatning i forbindelse med
udbytteret gengivet. I de tilfælde, hvor en kapital
bestående af aktier m.v. i henhold til trediemands
beslutning er båndlagt med udbytteret til fordel
for en anden end kapitalejeren, eller hvor en skat-
tepligtig i levende live har bestemt, at en kapital
skal overføres til descendenter eller andre arvebe-
rettigede, medens udbyttet af kapitalen forbehol-
des, skal avance eller tab på aktierne efter lov om
særlig indkomstskat § 2, nr. 6-8, og ligningslovens
§ 16 C medregnes ved opgørelsen af den skatte-
pligtige almindelige eller særlige indkomst hos
den aktuelle ejer af kapitalen. Er det bestemt, at ud-
byttet skal tillægges kapitalen, gælder det samme,
for så vidt de båndlagte aktier m.v. er endeligt over-
draget til den fremtidige ejer.
Om rentenydelsesspørgsmålet m.v. henvises i
øvrigt til fremstillingen nedenfor om formueskat
og arve- og gaveafgift.
Udlån mod lav rente eller ingen rente fra fonden
til stifterens familie medfører efter administrativ
praksis ingen beskatning af rentefordelen hos lån-
tageren, idet rentefordelen anses for modsvaret af
låntagerens rentefradragsret. Der foretages nor-
malt heller ikke beskatning af rentefordelens kapi-
taliserede værdi, jfr. statsskattedirektoratets revi-
sionsmeddelelse 1980, nr. 2 af 15. februar 1980.

4.2.1.2. Værdiansættelsen. Værdiansættelsen af de overdragne aktiver må
som udgangspunkt ske til værdien i "handel og
vandel". Princippet er udtrykt i lov om særlig
indkomstskat § 5, stk 2, hvoraf fremgår, at, er af-
hændelse sket ved gave- eller arveforskud, betrag-
tes den værdi, der lægges til grund ved beregnin-
gen af gaveafgift eller indkomstskat i forbindelse
med overdragelsen, som afhændelsessum. Er
overdragelsen hverken afgifts- eller indkomst-
skattepligtig, betragtes værdien i handel og van-
del på overdragelsestidspunktet som overdragel-
sessum. Der er ikke mulighed for at anvende prin-
cipperne i firmaomdannelsescirkulæret fra 1962,
hvorefter overdragelse på grundlag af de bogførte
værdier kan lægges til grund ved beskatningen,
jfr. ligningsvejledningen (1979) s. 711 ff. Det for-

290



4.2.1.3. Fradrag for løbende ydelser.

udsættes i øvrigt, at stifteren i disse tilfælde beva-
rer indflydelse i selskabet.
Der opstår særlige problemer, når der er et mis-
forhold mellem aktivernes værdi og overdragel-
sessummen.
Statueres der en merværdi i forhold til de aftalte
overdragelsessummer, må det antages, at stifte-
rens almindelige og særlige indkomst skal forhø-
jes, jfr. ligningsvejledningen (1979) side 715, ved-
rørende omdannelse af et personligt firma til et
aktie- eller anpartsselskab.
Det må ligeledes antages, at SD-cirkulære nr. 414
af 15. april 1975 og nr. 485 af 20. oktober 1976,
hvorefter de lokale myndigheder kan godkende
godskrivning i selskabets regnskab uden skatte-
mæssige konsekvenser for hovedaktionæren i de
nævnte tilfælde, ikke kan finde anvendelse ved
overdragelse til en fond. Problemet vil i stedet
kunne løses ved at gøre overdragelsen betinget af
skattemyndighedernes godkendelse af værdierne,
se Mou Jacobsen s. 17.
Anderledes stiller det sig, når der er tale om en
mindreværdi, d.v.s. at de aftalte overdragelsessum-
mer overstiger aktivernes værdi. I så fald må
overprisen beskattes som almindelig indkomst,
da der er tale om udlodning fra fonden. Forholdet
kompliceres yderligere af, at udlodning til stifte-
ren ikke tillades efter gældende skattepraksis, og
der vil derfor kunne blive tale om, at fondens selv-
stændighed ikke anerkendes af skattemyndighe-
derne.

Fradrag for løbende ydelser i henhold til lignings-
lovens § 14, stk. 2, tillades efter gældende ret. Der
er som tidligere omtalt intet til hinder for, at fon-
dens formue tilvejebringes ved en løbende ydelse,
der udredes af stifteren. I det omfang yderen har
påtaget sig forpligtelsen i form af gave eller arve-
forskud over for en fond, der helt eller delvis er
oprettet til fordel for bestemte familier, indrøm-
mes der ikke yderen fradragsret, jfr. ligningslo-
vens § 14, stk. 3. Det er altså ikke muligt ved ind-
skydelse af en fond som mellemled at opnå fra-
drag for løbende ydelser til voksne børn. Det er
ej heller muligt ved indskydelse af en fond at opnå
fradrag for renter af gavegæld til børn, jfr. lig-
ningslovens §17. Derimod opnås der ved indsky-
delse af en fond mellem forældre og børn, at der
ikke skal svares gaveafgift af en gave til fonden,
selv om gavens afkast tilfalder børnene.
Det bemærkes endvidere, at i medfør af lignings-
lovens § 21 kan kapitalværdien af løbende ydelser,
såsom aftægts- og underholdsydelser, som den
skattepligtige har forpligtet sig til at yde, kun
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Spørgsmålet om en løbende ydelse, påtaget
af et aktieselskab, kan anses for udbytte til
aktionæren.

Landsskatteretskendelse af 11.9.1969.

bringes til fradrag ved opgørelsen af den skatte-
pligtige formue i de tilfælde, hvor den årlige byrde
eller ydelse kan fradrages ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst.
Det ovenfor anførte omfatter dog ikke gavegæld,
hvor rentefradrag er nægtet i henhold til lignings-
lovens § 17.

Det spørgsmål, der her rejses, har for så vidt intet
at gøre med spørgsmålet om fradragsret. Det der
skal afgøres er, om ydelsen gives i selskabets egen
interessse, eller om den kun ydes i kraft af aktio-
nærens bestemmende indflydelse - altså den al-
mindelige problemstilling vedrørende maskeret
udbytte. Dette problem kan foreligge, uanset om
selskabet i øvrigt anses berettiget til at fradrage
den løbende ydelse. Man kunne tænke sig, at sel-
skabet vedbliver at erlægge ydelsen, selv om fra-
dragsret nægtes, og også i dette tilfælde kan der
være tale om, at midler, som egentlig burde have
været udlodningsbeskattet, tages ud af selskabet.
Indledningsvis kan man stille spørgsmålet, om
man overhovet kan angribe en ellers gyldig erklæ-
ring efter ligningslovens § 14, stk. 2.
Dette spørgsmål er klart besvaret med Bohn-
stedt-Petersen-dommen af 17.11.1961, SO
1962.114, der omhandler spørgsmålet om fra-
dragsret for 2 pensionsydelser. Pensionerne var
identiske, bortset fra beløbsstørrelse, men man
nægtede fradrag for ydelsen til hovedaktionæren,
mens fradrag blev indrømmet for ydelsen til en
person, der ikke var aktionær. Denne fradragsret
blev givet under henvisning til ligningslovens §
14, stk. 2, idet retten i ingen af tilfældene kunne
godkende ydelsen som pension. Man havde her
forelagt 2 helt identiske ordninger, hvor den ene
godkendtes efter ligningslovens § 14, stk. 2, mens
den anden blev afvist ud fra en hovedaktionærbe-
tragtning.

Det må efter denne dom stå klart, at en betragt-
ning om maskeret udbytte kan gøres gældende,
uanset om ydelsen isoleret betragtet kan fradra-
ges.
Det spørgsmål, der så skal afgøres, er, om ydelsen
kan anses for givet i aktionærens eller i selskabets
interesse. Her vil det igen være nødvendigt at se
på fondens formål, der nu må vurderes ud fra, om
det er udtryk for aktionærens interesser eller for
selskabets egne interesser.

Et hovedaktionærselskab havde påtaget sig en lø-
bende ydelse til en kunstfond. Man beskattede
hovedaktionæren af den kapitaliserede værdi al
ydelsen. Landsskatteretten nedsatte hovedaktio-
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Sagen om Det katolske Kirkesamfund.

Lsr. 1978.74.

Spørgsmålet om kapitalisering.

nærens indkomst, idet man ikke fandt den for-
nødne identitet mellem selskab og aktionær.

Samme tilfælde som ovenfor, blot tilfaldt ydelsen
Det katolske Kirkesamfund. Her indtog lands-
skatteretten det modsatte standpunkt, dog således
at det kun var de årlige ydelser, der blev beskattet,
idet landsskatteretten ikke fandt ydelsen kapitali-
serbar.
Sagen blev indbragt for Vestre Landsret, der kom
til samme resultat (Vestre Landsrets dom af
31.5.1972, SO 1974.81).
Disse to sager havde således modsat resultat, og
det kunne udlægges således, at man her har en af-
grænsning mellem det, der kan være selskabets,
og det, der kan være aktionærens interesser.

Fondsejet selskabs løbende ydelse til fonden ikke
anset fradragsberettiget. Fondens formål var støt-
te til efterkommere af virksomhedens grundlæg-
gere samt støtte til medarbejdere og velgørende
formål.
I en ikke offentliggjort afgørelse undlod man be-
skatning med den begrundelse, at fondens formål
havde nær tilknytning til selskabets virksomheds-
område, samt at formålet tilgodeså en selskabsin-
teresse - at opnå goodwill hos tandlæger og lære-
anstalter - og ikke nogen ensidig aktionærinteres-
se.
Af denne sag kan man formentlig uddrage, at for-
mål, der vel ikke kan berettige til, at den tilsvaren-
de udgift afholdt af selskabet selv kunne fradrages
inden for driftsomkostningsbegrebet, men dog
ligger nær området for de fradragsberettigede
driftsomkostninger, må siges at ligge inden for
selskabets eget interesseområde.

Herefter kan rejses spørgsmålet, om det er den
kapitaliserede værdi af ydelsen eller de årlige
ydelser, der skal anses for udbytte.
Hele dette område synes dog endnu ikke afklaret
i praksis.
I øvrigt kan forpligtelsen gå ud på at erlægge en-
ten en bestemt sum penge (eller anden ydelse)
hvert år eller som et ubestemt beløb, f.eks. en pro-
centdel af indtægten. Såfremt forpligtelsen består
i et bestemt beløb, skal yderen være forpligtet for
en periode af ubestemt varighed. Under alle om-
stændigheder skal perioden være af en vis længere
varighed. Fradragsretten afskæres dog ikke ved
en bestemmelse om, at den påtænkte forpligtelse
bortfalder efter en nærmere bestemt periode, når
denne ikke er kortere end 10 år, for ydelser til ud-
dannelsesformål dog 5 år. I øvrigt vil det være en
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betingelse for fradragsret, at de almindelige betin-
gelser, der er gældende for løbende ydelser til per-
soner, er opfyldt, herunder de krav, der stilles til
forpligtelseserklæringen, se ligningsvejledningen
(1979) side 309 ff.
Ved ydelse af bidrag inden for et bestemt årligt
beløb (1.000 kr.) til de i ligningslovens § 8 A
nævnte almennyttige institutioner indrømmes
der fradrag i yderens skattepligtige indkomst.

4.2.1.4. Formueskat. Når fonden opnår den fornødne selvstændighed,
følger heraf, at stifteren ikke længere er formue-
skattepligtig af aktivernes værdi. I U.f.R.
1963.734 H (Olga Mortensen-sagen), omtalt for-
an, nægtedes fradrag i formuen for en gældsfor-
pligtelse, bestående i et krav mod stifteren, med
den begrundelse, at der ikke forelå nogen sikker
adskillelse mellem skatteyderen og legatet og et
klart grundlag for, at en forpligtelse var påtaget.
Ved stiftelse af en fond opstår der forskellige for-
mueskattespørgsmål i forhold til stifteren, afhæn-
gig af den valgte stiftelsesform:

Type 1. Gave til en fond i form af et gældsbrev.

I de tilfælde, hvor stifteren har påtaget sig en gæld
over for fonden ved udstedelse af gældsbrev, til-
kommer der ham i almindelighed fradragsret ved
formueopgørelsen. Gældsforpligtelsen kan nor-
malt fratrækkes med pålydende værdi, men der
foreligger en praksis, hvorefter gældsfradraget
begrænses, når gældsforpligtelsen er væsentlig
mindre byrdefuld end sædvanlig, navnlig når der
er tale om gavegæld. Efter praksis fastsættes fra-
dragsbeløbet efter et skøn over den reelle med
gælden forbundne byrde, jfr. skattedepartemen-
tets cirkulæreskrivelse af 27/5 1980 til skifteretter-
ne.
I U.f.R. 1962.854 H, havde en moder som gave
udstedt gældsbeviser à 100.000 kr. til sine børn.
Beviserne, der var forrentet med 3 1/2% p.a., var
uopsigelige fra kreditors side i debitors levetid,
men kunne når som helst indfries af debitor. I
dommen anføres, at statsskattelovens § 13 må an-
tages at have sædvanlige gældsforhold for øje,
hvorfor den ikke udelukker, at skattemyndighe-
derne i særlige tilfælde, hvor gældsforholdet afvi-
ger væsentligt fra det sædvanlige, ansætter fra-
dragsbeløbet efter et skøn over den med gælden
forbundne byrde. Højesteret lagde vægt på, at
der var tale om et gaveforhold og tiltrådte skatte-
myndighedernes skønsmæssige ansættelse af fra-
dragsbeløbet til 70 pct. af gældens nominelle be-
løb. Se også lsr. 1940.183, 1960.85 og 86.
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Med hensyn til den nærmere udformning af
gældsbeviserne kræver skattemyndighederne for
indrømmelse af fradragsret, at der er tale om en
reel gældsbyrde, hvortil kræves enten, at gælden af-
drages eller forfalder på anfordring eller på et for-
ud fastsat tidspunkt, der indeholder en reel for-
faldsmulighed før debitors død, eller at der løben-
de betales renter af gælden.

Type 2. Løbende ydelser til fonden.

I de tilfælde, hvor fradragsret indrømmes i ind-
komsten, kan der ske fradrag i stifterens formue-
opgørelse med kapitalværdien af den påtagne
byrde, jfr. foran om ligningslovens § 21.

Type 3. Lån fra stifteren til fonden.

I praksis antages det, at skyldgrunden er uden be-
tydning for stifterens adgang til at foretage fra-
drag i formueopgørelsen. Der kræves blot en
egentlig retlig forpligtelse, og der kan derfor i dis-
se tilfælde foretages fradrag i formuen.

Type 4. Overdragelse af aktiver med forbeholdt
rentenydelse m. v. til fonden.

I denne gruppe er det navnlig et spørgsmål om,
hvorledes der skal forholdes ved overdragelse af
kapitaler med forbeholdt rentenydelse. Forbehol-
der overdrageren sig rentenydelsen af den over-
dragne kapital, vil han fortsat være formueskat-
tepligtig af denne, jfr. statsskattelovens § 12, nr.
2, 3. pkt. I LOSR. 1932 I nr. 43 havde giveren
forbeholdt sig en årlig ydelse på 1.600 kr. af lega-
tets renteindtægt på 1.800 kr. Ydelsen kunne ikke
anses for en legatet pålagt selvstændig forpligtelse
til uafhængig af kapitalens bevarelse og forrent-
ning at udrede det nævnte beløb, men måtte an-
ses for udbetalt af kapitalens afkast og være af-
hængig af kapitalens bevaring.
Giveren ansås derfor at have forbeholdt sig renten
og blev formuebeskattet af så stor en del af kapita-
len, som svarede til den forbeholdte rente, eller
1600/1800.
Ændres renteforbeholdet i stedet til en årsydelse,
der skal erlægges af fonden, uafhængigt af kapita-
lens afkast, anses kapitalen for endelig udgået af
overdragerens formue, og han undgår formuebe-
skatning af det overdragne. Hvis fundatsen inde-
holder bestemmelser om, at der efter bestyrelsens
bestemmelse kan uddeles beløb til stifteren, kan
forholdet sidestilles med en delvis rentenydelse af
kapitalen, således at stifteren formuebeskattes af
en forholdsmæssig del af kapitalen.
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I U.f.R. 1936.823 0 antages det, at under hen-
visning til fundatsens regler om bestyrelsens sam-
mensætning måtte stifterne antages at have reg-
net med, at de som medlemmer af bestyrelsen vil-
le få afgørende indflydelse på, om en del af lega-
tets indtægter skulle tilfalde dem selv. Stifteren
ansås formueskattepligtig af en så stor del af kapi-
talen, som svarede til den af ham oppebårne ren-
te.
Har stifteren bestemt, at kapitalen skal båndlæg-
ges til fordel for en fond, men således at renten
skal tillægges kapitalen, skal stifteren ikke af den-
ne grund svare formueskat, jfr. Povl Herler, side
332 f.

4.2.2. Beskatning ved oprettelse på grund-
lag af testamente.

For skattepligtige dødsboer skal fortjeneste eller
tab ved afhændelse i princippet foretages på sam-
me måde som for personer. Det gælder også ved
udlæg til arvinger og legatarer. En eventuel fortje-
neste indgår i boet og beskattes her. Foretages der
udlæg til arvinger, legatarer eller ægtefællen,
uden at fortjenesten er medregnet i boets skatte-
pligtige indkomst, indtræder udlægsmodtagerne
i afdødes skattemæssige stilling med hensyn til de
nævnte aktiver. Ved et senere salg af aktiverne
skal arvingerne således bl.a. anvende afdødes an-
skaffelsessum. Man taler i disse tilfælde om suc-
cession.
Adgangen til succession står også åben for udlæg
til en fond. Afhænder fonden senere aktivet, gøres
den herved fremkomne skattepligtige avance til
genstand for beskatning, hvis fonden driver er-
hvervsmæssig virksomhed i den i selskabsskatte-
lovens § 1, stk. 1, nr. 6, nævnte forstand, se Aage
Michelsen, R.R. 1973 s. 208. Om samspillet mel-
lem kildeskattelovens § 33 og selskabsskattelovens
§ 1, stk. 1, nr. 6, henvises til Mou Jacobsen, side
25 med de der angivne henvisninger.
Om de arveafgiftsmæssige problemer henvises til
afsnit 4.4. nedenfor.

4.3. Beskatning af legatmodtageren. Udgangspunktet er, at udlodninger fra en fond er
skattepligtige, jfr. statsskattelovens § 4 c). Det
gælder i princippet uanset ydelsens art.
Der gælder dog visse særregler for beskatning af
legater, der ydes til studierejser og videnskabelige
arbejder, idet sådanne legater normalt er skatte-
fri, se herom ligningsvejledningen (1979) s. 275
f. Legater med understøttelsesformål er altid ind-
komstskattepligtige, medmindre legatet er omfat-
tet af skattefrihedsreglerne i ligningslovens § 7.
Personer, der har fribolig i stiftelser og legatboli-
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ger, er indkomstskattepligtige af værdien af fribo-
ligen, fastsat efter et skøn over udlejningsværdi-
en.
Som særlig indkomst beskattes legatbeløb, der er
ydet én gang for alle af offentlige midler, legater,
kulturelle fonde o.lign. her i landet eller i udlan-
det, når legatet udelukkende har karakter af en
anerkendelse af modtagerens fortjenester, jfr. lov
om særlig indkomstskat § 2, nr 16.
Om den nærmere forståelse af "offentlige midler,
legater og kulturelle fonde o. lign." henvises til lsr.
1969 side 109, hvorefter Landsforeningen til be-
kæmpelse af Kredsløbssygdomme's hædersgave
til en læge blev anset for omfattet af § 2, nr. 16,
idet der blev lagt vægt på, at foreningen, der er
landsomfattende med et stort antal medlemmer,
har et klart almennyttigt formål. Ligeledes er en
hæderspris til Foreningen til hjertesygdommes
Bekæmpelse anset for omfattet af § 2, nr. 16. Om-
vendt vil ''hædersgaver''', der udredes af forenin-
ger uden almennyttigt formål, og som hidrører
fra foreningens midler, ikke være omfattet af be-
stemmelsen.

4.4. Arve- og gaveafgift. Det er tidligere omtalt, at fonde, legater og andre
selvejende institutioner hverken svarer indkomst-
skat eller gaveafgift af gaver. For gaveafgiftens
vedkommende er den afgiftspligtige kreds angivet
i arve- og gaveafgiftslovens kap. III, §44: Den
samlevende ægtefælle - for så vidt gaven bliver til
særeje - afkom, stedbørn og disses afkom, afdødt
barns eller stedbarns ægtefælle, forældre, stedfor-
ældre og bedsteforældre. Ved gaveafgiftsbereg-
ningen sidestilles adoptivforhold med ægte slægt-
skabsforhold.
Arveforskud til personer, der er omfattet af gave-
afgiftskredsen, sidestilles afgiftsmæssigt med livs-
gaver. Falder gaven uden for lovens kap. III, sva-
res der til sin tid arveafgift af arveforskuddet, jfr.
lovens § 4 e). Fonde er således afgiftspligtige af ar-
veforskud.

4.4.1. Gaver med forbeholdt rentenydelse, Forbeholder gavegiver sig indtægterne eller nyt-
nytte og brugsret for giveren. ten og brugen af det bortskænkede for sin livstid

eller et tidsrum, der endnu ikke er udløbet ved
hans død, svares afgift af gaven, uanset at gaven
er givet i levende live, jfr. arve- og gaveafgiftslo-
vens § 5 b). Ophører indtægts- og brugsnydelsen
inden giverens død, svares der i henhold til § 44,
stk. 5, gaveafgift af hele kapitalen ved ophøret af
den forbeholdte nydelse. Den sidstnævnte be-
stemmelse finder kun direkte anvendelse, hvor
gavemodtageren er omfattet af arveafgiftslovens
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kap. III, men Mou Jacobsen nævner side 24 i sin
afhandling "Familiefonds og deres beskatning",
at praksis for længst har fastslået, at princippet i
arveafgiftslovens § 5 b) også finder anvendelse,
hvor gavemodtageren er indkomstskattepligtig af
gavens værdi. En indkomstskattepligtig gave-
modtager skal herefter ikke svare indkomstskat af
den overdragne kapital med fradrag af renteny-
delsens kapitaliserede værdi på overdragelsens
tid, men indkomstbeskattes først af gavens værdi,
når rentenydelsen ophører før givers død. Ophø-
rer rentenydelsen som følge af givers død, skal ga-
vemodtager svare arveafgift af det modtagne.
I forholdet til fonde, stiftelser og legater får det an-
førte den betydning, at rentenydelser, der ophø-
rer som følge afgiverens død, skal arveafgiftsbe-
rigtiges, medens rentenydelser, der ophører på et
tidligere tidspunkt, ikke udløser nogen beskat-
ning, da fonde ikke er indkomstskattepligtige af
gaver.
Praksis kan formentlig bedst belyses ved en nær-
mere gennemgang af de enkelte typer af formue-
goder.

4.4.1.1 Fast ejendom. Overdrages en fast ejendom, således at giveren
forbeholder sig nytten og brugen af ejendommen,
vil det afgørende normalt være, hvorvidt overdra-
gerens økonomiske forhold er praktisk talt uæn-
drede efter overdragelsen, jfr. U.f.R. 1977. 647
H:
A overdrog ved skøde sin landejendom til sin søn
B for ejendomsskylden, således at en del af købe-
summen berigtigedes ved en gaveydelse. I skødet
var det bestemt, at ejendommen bortforpagtedes
til A for 8 år, mod at han vedligeholdt det forpag-
tede og betalte alle skatter og afgifter, forsikrings-
ydelser og ydelser på prioriteter vedrørende ejen-
dommen. A kunne opsige forpagtningsforholdet
med et halvt års varsel.
Under hensyn til skødets bestemmelser om for-
pagtning og den dertil knyttede lange uopsigelig-
hed og til, at størrelsen af forpagtningsafgiften var
fastlagt således, at A havde praktisk talt uændrede
forhold, fandtes der at have foreligget en gave-
overdragelse med forbeholdt nytte og brug som
omhandlet i arve- og gaveafgiftslovens § 44, stk.
5, og afgiftspligten var først indtrådt ved forpagt-
ningsforholdets ophør, jfr. § 45, 1. pkt.
En lignende afgørelse om forpagtningsforhold er
refereret i Skd. medd. nr. 54, s. 211.
Da de anførte eksempler fra praksis vedrører
landbrug, er der grund til at fremhæve, at over-
dragelse af landbrugsejendomme til fonde kræver
dispensation efter landbrugslovgivningen.
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4.4.1.2. Kapitaler.

4.4.1.3. Pantebreve og andre
fordringsrettigheder på giver.

I princippet omfattes kun egentlige rentenydel-
seskapitaler af de ovenfor omtalte regler. Har gi-
veren overdraget en kapital til modtagerens fri rå-
dighed, men til gengæld herfor betinger sig en år-
lig ydelse, er man i almindelighed uden for områ-
det for § 5 b). Det gælder dog ikke, såfremt den
forbeholdte ydelse i virkeligheden svarer til rente-
afkastet, jfr. U.f.R. 1929.370 0:
A havde skænket De Samvirkende Menigheds-
plejer (M) et beløb på 10.000 kr. til fri rådighed
- for hvilket beløb M oprettede et legat - mod at
M forpligtede sig til, sålænge A levede, at udbeta-
le ham 400 kr. Forholdet opfattedes således, at A
havde skænket M de 10.000 kr. med den aftale,
at M tilsikrede ham en livsvarig livrente, svaren-
de til den af ham hidtil af beløbet indvundne ren-
te, og denne gave fandtes, uanset at M havde fri
rådighed over kapitalen, at være omfattet af § 5
b). Efter A's død måtte M herefter betale arveaf-
gift af kapitalen.
Arne Kofoed, Gaveafgift, 2. udg., anfører side 41
f., at man med støtte i arve- og gaveafgiftslovens
§ 20 går ud fra en årlig rente på 6 % , såfremt for-
rentningen ikke med sikkerhed kan bestemmes.

Såfremt gaven består i, at giver udsteder et pante-
brev til modtageren, rentefrit og uafdrageligt for
sin livstid, kan forholdet efter omstændighederne
henføres under § 5 b) eller dennes analogi, jfr. ek-
sempelvis Skd. medd. 54, side 202:
En advokat påklagede skifterettens afgiftsbereg-
ning af et privat skiftet bo. Det fremgik af sagen,
at afdødes børn og børnebørn i årene 1971-1977
ved gældsbreve havde modtaget beløb, som først
kom til udbetaling ved dødsfaldet. Gældsbrevene
var rente- og afdragsfri og indeholdt en ikke-ud-
nyttet klausul om kreditors adgang til at få beløbet
udbetalt på anfordring. Anfordringsretten var ik-
ke gjort gældende med hensyn til de skyldige be-
løb, og der var efter skifterettens opfattelse alene
tale om regnskabsmæssige posteringer, som ikke
dækkede over virkelige ydede gaver. Skattedepar-
tementet meddelte, at man kunne tiltræde, at
skifteretten ved arveafgiftsberegningen havde
nægtet fradrag for de omhandlede gældsforplig-
telser, jfr. arveafgiftslovens § 16, stk. 5, samt prin-
cippet i § 5 b).

I praksis forekommer det ofte, at giveren og mod-
tageren i selvangivelsen opfører en mellem par-
terne ydet gave som henholdsvis en uforrentet af-
dragsfri gæld og et tilsvarende tilgodehavende.
Ved sådanne posteringer søger man at opnå en
udnyttelse af det årlige afgiftsfri beløb på 8.000
kr., samtidig med at giverens formue løbende for-
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mindskes. Endelig forventer parterne at kunne
opnå en arveafgiftsbesparelse ved givers død.
Disse dispositioner rammes normalt af arve- og
gaveafgiftslovens § 16, stk. 5, hvorefter gælds-
forpligtelser, som arvelader måtte have påtaget
sig over for sin ægtefælle og sine børn eller over
for disses descendenter og disses ægtefæller, ikke
kan fradrages, når de ikke hidrører fra et virkeligt
ydet lån eller andre præstationer, men beløbet
skal i stedet tillægges vedkommendes arv eller le-
gat, jfr. U.f.R. 1971.389 0:
Det overdragne beløb var år efter år opført som
henholdsvis gæld eller tilgodehavender i parter-
nes selvangivelser og regnskaber, der var udfær-
diget af deres fælles revisor. Ingen del af beløbene
var nogensinde kommet til udbetaling, der var ik-
ke udstedt gældsbrev eller andet materiale derom,
og der var ikke truffet aftale om forrentning eller
afvikling af beløbene. Forholdet henførtes under
arve- og gaveafgiftslovens § 16, stk. 5.
I forholdet til fonde m.v. er § 16, stk. 5, ikke direk-
te anvendelig. Men arrangementet vil muligvis
kunne anses som omfattet af § 5 b) eller dennes
analogi.

4.4.2. Specielt om arveafgiftspligtige ydelser Efter lovens § 2, stk. 3, skal der svares 35% i afgift
til fonde m.v. af arv, der tilfalder foreninger, selskaber, stiftelser

og lignende. Samtidig er det bestemt, at afgiften
af arv, der tilfalder familiestiftelser og familielega-
ter, der i kraft af legal eller fundatsmæssig succes-
sionsorden overgår til den berettigede, beregnes
i overensstemmelse med de for arvefald til perso-
ner gældende regler efter arvens størrelse og
slægtsskabet mellem arveladeren og stiftelse- og
legatnyderen, jfr. arve- og gaveafgiftslovens § 4 c)
og § 2, stk. 3.
Den sidstnævnte regel tager sigte på familiefidei-
kommisserne, d.v.s. formuer, om hvilke det er
bestemt, at de skal nedarves i en bestemt familie,
således at de efter visse arvegangsregler tilfalder
flere ved opretterens død ufødte personer. Det be-
mærkes, at grundlovens § 84 indeholder et forbud
mod, at et familiefideikommis for fremtiden op-
rettes. Forbudet rammer den successive indsæt-
telse af flere ufødte personer og er ikke rettet mod
familiestiftelser eller familielegater, når der ikke
ved oprettelsen af disse fastsættes en bunden suc-
cessionsordning.
Ofte træffes der testamentarisk bestemmelse om,
at kapitalen skal tilfalde en familiefond eller lig-
nende, men således at afdødes slægtninge for livs-
tid skal nyde afkastet af kapitalen. Disse tilfælde
omfattes af arve- og gaveafgiftslovens § 15, stk. 1.
Herefter skal rentenyderen svare arveafgift af
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4.4.3. Afgiftens størrelse m.v.

rentenydelsens kapitaliserede værdi. Ved eventu-
elt indtrædende successioner i rente- eller ind-
tægtsnydelsen svares påny rentenydelsesafgift,
mens kapitalarveafgift først erlægges af fonden
m.v. ved rente- og indtægtsnydelsens ophør. Det
er værdien af kapitalen på dette sidste tidspunkt,
der skal lægges til grund ved beregningen af arve-
afgiften, jfr. U.f.R. 1931.237 H. Det antages, at
forbudet i grundlovens § 84 også rammer rente-
nydelser, såfremt testator som rentenyder indsæt-
ter flere ved hans død ufødte, beslægtede personer
efter hinanden.
Bortset fra rentenydelsestilfældene bliver der ikke
tale om arveafgift af de enkelte legatnydelser.
Når kapitalen båndlægges til rentenydelse ude-
lukkende for kapitalarvingen (fonden) selv, skal
der ikke betales arveafgift af kapitalen på sædvan-
lige måde. Selvom renten i kortere eller længere
tid helt eller delvis skal lægges til kapitalen, førend
den udleveres til kapitalarvingen, svares afgiften
altså på normal vis.

Arveafgiften beregnes efter arveloddens størrelse
og arvingens slægtsskab til afdøde. For personers
vedkommende foretages afgiftsberegningen efter
klasserne A, B og C. Klasse A omfatter navnlig
ægtefælle og afkom. Afgiftsklasse B omfatter bl.a.
søskende, forældre og bedsteforældre. Klasse C
tager særlig sigte på ubeslægtede.
Arveafgiften for fonde m.v. er som nævnt 35%,
men afgiften af arv, der tilfalder almennyttige/al-
menvelgørende fonde m.v. kan nedsættes til
12%, jfr. herved fremstillingen foran i afsnit
4.1.2.3.3.

Eksempler på arveafgiftens størrelse:

4.5. Beskatningen af andre juridiske
personer og deres deltagere m.v.

4.5.1. De juridiske personer.

Afgiften for personer Afgiften for fonde

(kr.): m.v. (kr.):

Arvelod: Klasse A Klasse B Klasse C 357o 12%

(nedsat)

20.000 490 3.310 5.540 7.000 2.400

50.000 1.990 10.810 16.940 17.000 6.000

100.000 5.990 27.310 40.940 35.000 12.000

200.000 18.990 69.310 98.940 70.000 24.000

500.000 72.990 234.310 302.940 175.000 60.000

1.000.000 192.990 574.310 697.940 350.000 120.000

5.000.000 1.472.990 3.774.310 4.297.940 1.750.000 600.000

Foruden fonde omfatter selskabsskatteloven reg-
lerne for de fleste andre juridiske personers be-
skatning.
Uden for selskabsskatteloven falder enkelte juri-
diske personer, interessentskaber og kommandit-
selskaber samt dødsboer.
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4.5.1.1. Aktie- og anpartsselskaber samt
andelsselskaber.

4.5.1.1.1. Kapitaltilvejebringelse.

Indskud i selskabet med samtidig
aktieemission.

Indskud i selskabet uden samtidig
aktieemission.

Da beskatningen af alle disse juridiske personer
på mange måder afviger væsentligt fra de foran
beskrevne regler om fonde, vil nogle af de væsent-
ligste beskatningsregler kort blive gennemgået i
det følgende:

Aktie- og anpartsselskaber samt andelsselskaber, i hvilke
ingen af deltagerne hæfter personligt for selska-
bets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i
forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapi-
tal. (Det følgende gælder såvel aktieselskaber, an-
partsselskaber samt de ovenfor anførte andelssel-
skaber, medmindre andet nævnes).

Indbetaling af selskabets kapital ved stiftelsen be-
tragtes ikke som skattepligtig indkomst, jfr. for-
udsætningsvis selskabsskattelovens § 13, stk. 1,
nr. 1, hvori anføres, at overkurs, som et selskab
opnår ved udstedelse af aktier eller ved udvidelse
af aktiekapitalen, ikke medregnes til den skatte-
pligtige indkomst. Dette gælder som hovedregel,
hvad enten indbetaling sker kontant eller ved ind-
skud i værdier.

I disse tilfælde er det den almindelige opfattelse
hos ligningsmyndighederne, at indskud i eller til-
skud til selskabet er skattepligtigt for dette, og at
det i den forbindelse er ligegyldigt, om det erlæg-
ges kontant eller består i, at selskabet køber nogle
af aktionærens ejendele til en lavere værdi end
handelsværdien.
Det samme må gælde, såfremt aktionæren efter-
giver selskabets gæld, medmindre dette kan be-
tragtes som en akkord, der blot bringer selskabs-
formuen op på et beløb svarende til aktiernes no-
minelle værdi.
Indskud i eller tilskud til et selskab er i almindelig-
hed ikke fradragsberettigede for yderen.
Der kan dog være situationer, hvor fradragsret
indrømmes. Højesteret har således i en dom ai 28.
november 1975, U.f.R. 1976.60 H. statueret, at
der kunne indrømmes fradrag for tilskud til dat-
terselskaber.
Sagen angik et moderselskab inden for oliebran-
chen, som havde ydet en række datterselskaber,
der drev tankstationer, årlige tilskud svarende til
disses underskud. Der var ikke i øvrigt ydet særli-
ge rabatter eller andre begunstigelser til dattersel-
skaberne.
Ved dommen indrømmedes der selskabet fradrag
for de løbende årlige tilskud til dækning af under-
skud i datterselskaberne hidrørende fra disses
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4.5.1.1.2. Beskatning af selskabsindkomst.

Almindelig indkomst.

virksomhed. Betragtningen var, at datterselska-
bernes aktiviteter havde direkte reklame- og om-
sætningsmæssig betydning for moderselskabet,
således at de af datterselskaberne afholdte udgif-
ter naturligt hørte hjemme i moderselskabet.
Dommen omtaler alene løbende årlige tilskud, og
det kan således ikke herudfra sluttes, at éngangs-
tilskud til dækning af flere års underskud i datter-
selskaberne kan fradrages.
Spørgsmålet er dog ikke endeligt afklaret i prak-
sis, og det har endvidere været diskuteret i teori-
en. Således anfører Thøger Nielsen i Indkomst-
beskatning I, p. 191, at det afgørende formentlig
må være, om aktionærens ydelse nærmest har ka-
rakter af en retablering eller forøgelse af den per-
manente aktiekapital, eller om den efter hele sin
karakter på baggrund af selskabets aktivitet må
behandles som en driftsmæssig foreteelse.

I henhold til selskabsskattelovens § 8, stk. 1, opgø-
res den skattepligtige indkomst efter skattelovgiv-
ningens almindelige regler, i det omfang disse ef-
ter deres indhold er anvendelige på sådanne sel-
skaber.
Selskaber er således principielt skattepligtige af al
indkomst.
Til den skattepligtige indkomst skal dog ikke
medregnes:

1) Overkurs, som et selskab opnår ved udste-
delse af aktier eller ved udvidelse af
aktiekapital.

2) Udbytte, som et moderselskab modtager fra
et her i landet hjemmehørende dattersel-
skab, såfremt moderselskabet ejer mindst
25% af aktierne i datterselskabet.

3) Udbytte af egne aktier eller andele, jfr. sel-
skabsskattelovens § 13, stk. 1.

De ligningsmæssige fradrag opgøres ligeledes ef-
ter skattelovgivningens almindelige regler.
Det bemærkes, at der ikke er fradrag for udbytte
til aktionærerne. I praksis har man nægtet fra-
dragsret for en række ydelser til aktionærer karak-
teriseret som løn, tantieme eller lignende ud fra
synspunktet "maskeret udbytte".
Det kan endelig nævnes, at der i henhold til sel-
skabsskattelovens § 12 er hjemmel til at forhøje
indkomstansættelsen i visse tilfælde af unormale
forretningsvilkår for en dansk filial eller et datter-
selskab af et dominerende udenlandsk foretagen-
de.
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Indkomstskatten udgør 40% af den skattepligtige
indkomst, jfr. selskabsskattelovens § 17, stk. 1.
I henhold til § 17, stk. 2, kan der gives selskaber
"udlandslempelse". Godtgør selskabet, at en vis
del af dets skattepligtige indkomst hidrører fra en
virksomhed i udlandet, nedsættes den beregnede
indkomstskat med halvdelen af det skattebeløb,
der forholdsmæssigt svarer til den nævnte del af
indkomsten.
Et moderselskab, der ejer mindst 25 % af aktierne
i et datterselskab i udlandet, kan endvidere i hen-
hold til § 17, stk. 3, efter ansøgning få eftergivet
den del af skatten, der svarer til forholdet mellem
det modtagne udbytte fra datterselskabet og den
skattepligtige indkomst (datterselskabslempelse).
Der kan dog ikke eftergives et større beløb end
det, som det påhviler datterselskabet at udrede i
skat af udbyttet til moderselskabet.
I henhold til selskabsskattelovens § 17, stk. 4, kan
skatten eftergives holdingselskaber, hvis faktiske
virksomhed består i at eje og administrere aktier
i et bestemt dansk datterselskab. Da udbytte, som
modtages fra danske datterselskaber er skattefri i
henhold til selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr.
2, er bestemmelsen af mindre betydning. Reglen
gælder kun for registrerede aktie- og anpartssel-
skaber (selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1).
I henhold til selskabsskattelovens § 31 kan lig-
ningsrådet på nærmere af rådet fastsatte vilkår til-
lade, at to eller flere selskaber sambeskattes:
Efter selskabsskattelovens § 31 skal selskaberne
have samme regnskabsår. Endvidere skal samtli-
ge aktier eller anparter ejes af moderselskabet el-
ler af et eller flere af de datterselskaber, der ind-
drages under sambeskatningen, eller af disse sel-
skaber i forening. Er et eller flere af datterselska-
berne hjemmehørende i udlandet, kan tilladelse
meddeles, såfremt de danske selskaber, der ind-
drages under sambeskatningen, ejer hele den del
af de udenlandske datterselskabers aktiekapital,
som efter lovgivningen i det pågældende land kan
ejes af selskaber her i landet.
Derudover har ligningsrådet fastsat nærmere vil-
kår for sambeskatningen, jfr. Meddelelser fra
Statsskattedirektoratet og Ligningsrådet 1980, s.
207 ff.

Særlig indkomst. I henhold til selskabsskattelovens § 8, stk. 2, sva-
rer selskaber ikke særlig indkomstskat, men den
særlige indkomst medregnes ved opgørelsen af
den skattepligtige almindelige indkomst.
Det særlige beregningsfradrag på 6.000 kr., der
er hjemlet i lov om særlig indkomstskat m.v. § 9
for personer, kommer ikke til anvendelse.
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Bortfald af skattepligt.

Arv og gave.

Formueskat, ejendomsskat, frigørelsesafgift,
afståelsesafgift.

4.5.1.1.3. Ophør.

4.5.1.2. Sparekasser.

4.5.1.3. Brugsforeninger.

De foran under 4.1.2.3. nævnte regler om bort-
fald af skattepligten for fonde med almenvelgø-
rende eller andet almennyttigt formål gælder i
henhold til selskabsskattelovens § 3, stk. 5, tillige
for selskaber, når den altovervejende del af aktie-
kapitalen ejes af en forening m.v. med almenvel-
gørende eller på anden måde almennyttigt for-
mål.

Selskaber svarer arveafgift af arv med 35%, jfr.
arveafgiftslovens § 2, stk. 3. Kildeskattelovens §
33 om succession gælder også for selskaber.
Selskaber svarer ikke gaveafgift. Gaver skal med-
regnes ved opgørelsen af den almindelige ind-
komst.

Selskaber betaler ikke formueskat.
Derimod betaler selskaber ejendomsskat, frigø-
relsesafgift og afståelsesafgift efter de derom gæl-
dende regler.

Likvideres et selskab, opløses det eller overgår det
til skattefri virksomhed, skal der finde avancebe-
skatning eller efterbeskatning sted i det ophøren-
de selskab.
I fusionsloven, se lovbekendtgørelse nr. 36 af 25.
januar 1977, er der givet særlige regler om beskat-
ning ved fusion af selskaber. Fusion foreligger,
når et selskab overdrager sin formue som helhed
til et andet selskab, eller sammensmeltes med det-
te, jfr. fusionslovens § 1, stk. 3. Hovedprincippet
i loven er, at beskatningen af det ophørende sel-
skabs realisationsavancer og -tab udskydes fra fu-
sionens gennemførelse til det tidspunkt, hvor det
fortsættende selskab realiserer avancen eller ta-
bet.

Ved lov nr. 645 af 19. december 1975 er sparekas-
ser med virkning fra 1. januar 1976 undergivet
fuld skattepligt og er således omfattet af reglerne
i selskabsskatteloven. Opgørelsen af sparekasser-
nes indtægter skal herefter principielt ske efter
samme regler, som gælder for aktieselskaber.
Endvidere er der i øvrigt lovhjemmel for, at reg-
lerne om sambeskatning af aktieselskaber finder
tilsvarende anvendelse for sparekasser, selv om
disse regler næppe vil have større betydning.

Ved brugsforeninger forstås efter selskabsskatte-
lovens § 1, stk. 1, nr. 3, sådanne sammenslutnin-
ger, som har til formål at indkøbe, fremskaffe eller
fremstille varer eller levere tjenesteydelser helt el-
ler delvis til medlemmernes private forbrug, og som
- bortset fra normal forrentning af en indbetalt
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4.5.1.4. Indkøbsforeninger.

medlemskapital - anvender den stedfundne om-
sætning med medlemmerne som grundlag for ud-
lodning af overskud til disse.
Hovedforeninger, hvoraf brugsforeninger og ind-
købsforeninger er medlemmer, med tilsvarende
formål, beskattes efter samme regler, jfr. § 1, stk.
2.
For brugsforeninger opgøres den skattepligtige
indkomst efter skattelovgivningens almindelige
regler om indkomstopgørelse for selskaber.
Særligt for brugsforeninger gælder i henhold til
selskabsskattelovens § 9, stk. 2, at de kan fratræk-
ke den dividende, bonus eller efterbetaling, der
ydes medlemmerne, når disse ydelser er fastlagt
senest 6 måneder efter, at det pågældende regn-
skabsår er påbegyndt. Ydes der derimod over-
skudsbetinget dividende, vil denne ikke være fra-
dragsberettiget.
Egentlige rabatter er også fradragsberettigede.
Der er adgang til lempelse for virksomhed i ud-
landet, jfr. selskabsskattelovens § 18, stk. 2. Efter
samme bestemmelse er der ligeledes mulighed for
at indrømme datterselskabslempelse.
Indkomstskatten udgør 40% af den skattepligtige
indkomst, jfr. § 18, stk. 1.
Det foran under 4.5.1.1.2. anførte vedrørende
særlig indkomst, arv og gave, formueskat, ejen-
domsskat m.v. gælder ligeledes for brugsforenin-
ger.
Der er ikke adgang til bortfald af skattepligten i
henhold til selskabsskattelovens § 3, stk. 5, se
ovenfor under 4.5.1.1.2.
Om beskatning ved brugsforeningens ophør gæl-
der tilsvarende regler som for selskaber.
Der er i begrænset omfang adgang til skattefri fu-
sion i henhold til fusionsloven.

Skattepligtige som indkøbsforeninger efter sel-
skabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 a, er koopera-
tive foreninger, hvis medlemmer udelukkende
benytter leverancer fra foreningen ved udøvelsen
af deres bedrift. Man vil som hovedregel lægge vægt
på, om der ud fra virksomhedens varesortiment
eller arten af leverancer er formodning for, at
medlemmerne udelukkende benytter de pågæl-
dende leverancer erhvervsmæssigt.
Det er ikke nogen hindring for beskatning som
indkøbsforening, at foreningen har leverancer til
ikke-medlemmer, når bare ikke denne leverance
antager et sådant omfang, at foreningen i skatte-
mæssig henseende mister sin karakter af koopera-
tiv virksomhed. Hvis leverancer til ikke-medlem-
mer overstiger 25% af foreningens samlede leve-
rancer, og det må anses for overvejende sandsyn-
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Indkomstopgørelsen.

4.5.1.5. Produktions- og salgsforeninger.

ligt, at denne tilstand vil være af længere varig-
hed, kan foreningen ikke længere beskattes som
indkøbsforening. Skattepligten må i så fald be-
dømmes efter andre bestemmelser i selskabsskat -
telovens § 1, stk. 1, og hyppigst som opfattet af
denne bestemmelses nr. 6.

Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag
af formuen, jfr. selskabsskattelovens § 14.
Hvis formuen opgøres til et negativt beløb, an-
sættes indkomsten til 0.
Er formuen positiv, og foreningen i indkomståret
udelukkende har haft omsætning med medlem-
mer, udgør indkomsten 4 pct. af den opgjorte for-
mue.
Har foreningen i indkomståret derimod haft om-
sætning med såvel medlemmer som ikke-med-
lemmer, udgør indkomsten 6 pct. af så stor en del
af formuen, som svarer til forholdet mellem årets
omsætning med ikke-medlemmer og årets samle-
de omsætning, og 4 pct. af resten af formuen.
Hvis indkomstperioden har været længere eller
kortere end 12 mdr., forhøjes eller nedsættes de
i § 14, stk. 2 og 3, nævnte procentsatser tilsvaren-
de. I praksis kan man dog opnå samme resultat
ved at anvende de anførte procenter, men forhøje
eller nedsætte det fremkomne resultat i forhold til
regnskabsperiodens længde.
Formuen opgøres efter skattelovgivningens al-
mindelige regler. Dog medregnes ikke andele i
andre produktions-, salgs- eller indkøbsforenin-
ger, ligesom man kan fratrække den del af års-
overskuddet, der besluttes udloddet til medlem-
merne, jfr. selskabsskattelovens § 16.
Indkomstskatten udgør 16% af den skattepligtige
indkomst, jfr. selskabsskattelovens § 19.
Indkøbsforeninger beskattes ikke af særlig ind-
komst, jfr. lov om særlig indkomstskat m.v. § 13.
Det foran under 4.5.1.1.2. anførte vedrørende
arv og gave og formueskat og ejendomsskat m.v.
gælder ligeledes for indkøbsforeninger.
Der finder ikke avancebeskatning sted ved ophør,
idet indkøbsforeninger ikke beskattes af særlig
indkomst og ikke kan foretage investeringsfonds-
henlæggelser.

Skattepligtige efter selskabsskattelovens § 1, stk.
1, nr. 4, er kooperative foreninger, som bearbej-
der, forædler eller sælger medlemmernes produk-
ter.
Medlemmerne må selv drive en erhvervsvirk-
somhed, hvis produkter kan viderebearbejdes el-
ler sælges gennem foreningen. Det er ikke til-
strækkeligt, at medlemmerne leverer ubearbejde-
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Indkomstopgørelsen.

Detailsalg.

de materialer, arbejdskraft m.v. til foreningen,
for hvis regning og risiko produktet så fremstilles
og sælges.
Opkøb af råvarer og færdigvarer skal fortrinsvis
ske hos medlemmer, men en forening kan fortsat
beskattes som produktions- og salgsforening, selv-
om den i begrænset omfang foretager opkøb hos
ikke-medlemmer.
Hvis ikke opkøbet af råvarer overstiger 25% af
det samlede opkøb, og der er en overvejende
sandsynlighed for, at denne tilstand er af længere
varighed, kan foreningen ikke vedblivende be-
skattes som produktions- og salgsforening. Skat-
tepligten må i så fald bedømmes efter en anden
af bestemmelserne i selskabsskattelovens § 1, stk.
1, hyppigst efter bestemmelsens nr. 6.

Den skattepligtige indkomst opgøres på grundlag
af formuen, jfr. selskabsskattelovens § 15.
Formuen opgøres som for indkøbsforeninger.
Indkomsten udgør herefter 4% af formuen, så-
fremt der ikke er foretaget opkøb af råvarer hos
andre end medlemmer. Er dette ikke tilfældet,
udgør indkomsten 6 % af den del af formuen, som
svarer til forholdet mellem opkøbet af råvarer hos
ikke-medlemmer og det samlede opkøb, og 4%
af resten. Overstiger købesummen for de af ikke-
medlemmer leverede råvarer ikke 3 % af det sam-
lede opkøb, ansættes indkomsten dog kun til 4%
af formuen, jfr. selskabsskattelovens § 15, stk.
2-3.

Den således udfundne indkomst forhøjes med det
beløb, der er indtjent ved i indkomståret at drive
detailsalg. Denne del af indkomsten skal opgøres
efter de almindelige regler for selskaber. Har de-
tailsalget givet underskud, kan dette modregnes
i den indkomst, der beregnes på grundlag af for-
muen.
Hvis indkomstperioden har været længere eller
kortere end 12 mdr., forhøjes eller nedsættes de
i selskabsskattelovens § 15, stk. 2 og 3, nævnte
procentsatser som anført ovenfor under 4.5.1.4.
Derimod omregnes detailsalgsindkomsten ikke.
Endvidere kan underskuddet, såfremt det ikke
fuldt ud kan modregnes i indkomsten for det år,
hvor det er opstået, overføres til de fem næstføl-
gende år.
Indkomstskatten udgør 16% af den skattepligtige
indkomst.
Produktions- og salgsforeninger beskatttes ikke af
særlig indkomst, jfr. lov om særlig indkomstskat
§ 13.
Det foran under 4.5.1.1.2. anførte om formue-
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4.5.1.6. Investeringsforeninger.

4.5.1.7. Andre foreninger.

skat og ejendomsskat m.v. gælder ligeledes for
produktions- og salgsforeninger.
Der finder ikke avance- og efterbeskatning sted
ved ophør, jfr. ovenfor under 4.5.1.1.3.

Med virkning fra 1. januar 1980 er visse investe-
ringsforeninger blevet undergivet skattepligt på
linie med aktieselskaber.
Det drejer sig om de såkaldte akkumulerende
foreninger, d.v.s. foreninger, som udsteder om-
sættelige beviser (certifikater) for medlemmernes
indskud, og som ikke vedtægtsmæssigt er forplig-
tet til inden fristen for indgivelse af selvangivelse
for det pågældende indkomstår at udlodde de i
indkomståret indtjente renter og udbytter.
Investeringsforeninger, som er forpligtet til at ud-
lodde renter og udbytter, er i almindelighed der-
imod kun undergivet skattepligt efter selskabs-
skattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, såfremt foreningen
driver erhvervsmæssig virksomhed. Investerings-
virksomhed anses ikke som erhvervsmæssig virk-
somhed, hvis foreningen alene arbejder på
grundlag af medlemmernes indskud. Det er dog
en forudsætning for at falde ind under § 1, stk.
1, nr. 6, at mindst et af medlemmerne hæfter per-
sonligt for foreningens forpligtelser. I modsat fald
beskattes de efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1,
nr. 2, hvorefter andelsselskaber, hvori ingen af
deltagerne hæfter personligt, beskattes på samme
måde som aktieselskaber.

I selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, bestem-
mes det, at skattepligt i henhold til selskabsskatte-
loven påhviler her i landet hjemmehørende for-
eninger, korporationer, stiftelser, legater og selv-
ejende institutioner, for så vidt angår indtægt ved
erhvervsmæssig virksomhed. Udover fonde, le-
gater, stiftelser og lignende selvejende institutio-
ner omfatter bestemmelsen således andre for-
eninger og sammenslutninger, der må anses for
selvstændige skattesubjekter uden dog at være
omfattet af de øvrige bestemmelser i selskabsskat-
telovens § 1, stk. 1, nr. 1,2, 2a, 3, 3a, 4, 5 eller
5 a.
Som eksempel på sådanne andre foreninger og
sammenslutninger kan nævnes andelsboligfor-
eninger, sportsforeninger, religiøse foreninger,
landboforeninger, husmandsforeninger og lig-
nende.
Det bemærkes derfor, at når der i det foregående
er gjort rede for de skattemæssige forhold vedrø-
rende fonde, legater, stiftelser og lignende, omfat-
ter redegørelsen tillige disse andre foreninger og
sammenslutninger. Dog vedrører redegørelsen
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4.5.1.8. Interessentskaber,
kommanditselskaber m.v.

4.5.2. Deltagerne m.v.

4.5.2.1. Stifterens retsstilling.

under 4.1.1. om praksis omkring fondes anerken-
delse som selvstændige retssubjekter specielt fon-
de m.v.
Kun på et enkelt område er der en forskel mellem
beskatningen af de her omhandlede foreninger og
beskatningen af fonde.
Den forskel er begrundet i det forhold, at fonde
i deres egenskab af selvejende institutioner ikke
har medlemmer, og de opfylder derfor ikke betin-
gelsen i selskabsskattelovens § 1, stk. 4, hvorefter
de afselskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, omfat-
tede foreninger m.v. ikke beskattes af indtægt ved
leverance til medlemmer.

Disse selskaber behandles i skatte- og afgiftslov-
givningen ikke som selvstændige retssubjekter
De enkelte deltagere i et interessentskab eller
kommanditselskab beskattes derfor af deres an-
part i selskabets indtægt og formue, ligesom de
kan afskrive på deres ideelle anparter i selskabets
afskrivningsberettigede aktiver.
Om deltagernes stilling henvises i øvrigt til afsnit
4.5.2.2.2. nedenfor.

Spørgsmålet om den skattemæssige behandling af
en person, som overdrager aktiver med eller uden
vederlag, afgøres principielt uafhængigt af, til
hvilken fysisk eller juridisk person, overdragelsen
er sket.
Det er således i denne relation som hovedregel
uden betydning, om overdragelse er sket til en
fond m.v., et aktieselskab, et andelsselskab, et in-
teressentskab eller kommanditselskab.
Overdragelse mod vederlag udløser almindelig
indkomstskat, såfremt det overdragne aktiv er
anskaffet som led i næring eller spekulation, jfr.
statsskattelovens § 5 a. Er aktiverne omfattet af
reglerne i lov om særlig indkomstskat m.v., vil
overdragelsen udløse avancebeskatning efter de
herom gældende regler.
På samme måde kan tab fratrækkes i henholdsvis
den almindelige og særlige indkomst, dog bortset
fra tab på fast ejendom, der er omfattet af reglerne
i lov om særlig indkomstskat.
Overdragelse uden vederlag behandles skatte-
mæssigt på samme måde som overdragelse mod
vederlag, jfr. lov om særlig indkomstskat m.v. §
4. Dog vil et aktiv, der er erhvervet i spekulations-
øjemed, som hovedregel kunne overdrages uden
beskatning, idet videresalgshensigt normalt anses
for opgivet, såfremt et aktiv bortgives. Undtagel-
se herfra kan dog gøres i særlige tilfælde, hvor
bortgivelsen af et spekulationsaktiv hurtigt efter-
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4.5.2.2. Modtagerens retlige stilling.

4.5.2.2.1. Aktie- og anpartsselskaber samt
andelsselskaber.

følges af en realisation fra gavemodtagerens side.

Værdien af det overdragne aktiv sættes til værdi-
en i handel og vandel. Undtagelse fra denne regel
gælder kun i de i ligningsdirektoratets cirkulære
af 12. oktober 1962 (firmaomdannelsescirkulæ-
ret) omhandlede tilfælde, hvor en privat virksom-
hed omdannes til et aktie- eller anpartsselskab.
Såfremt stifteren som hovedaktionær bevarer
indflydelse i selskabet, er der i et vist omfang ad-
gang til at overdrage aktiverne til de bogførte vær-
dier (en modificeret handelsværdi). Reglen gæl-
der kun ved overdragelse til aktie- eller anparts-
selskaber.
Sker overdragelse efter stifterens død, kan den,
der som arving eller legatar får udlagt aktiver fra
dødsboet succedere i boets og dermed afdødes
skattemæssige stilling, jfr. kildeskattelovens § 33.
Der vil således ikke blive tale om beskatning i bo-
et.
Derimod er der ingen successionsadgang, hvis
overdragelsen sker før stifterens død, jfr. afsnit
4.2.2.
Overdrager boet aktiver til andre end arvinger el-
ler legatarer, skal boet beskattes på samme måde,
som afdøde skulle have været beskattet, såfremt
han havde overdraget aktiverne i levende live.
For så vidt angår formueskat skal overdrageren
ikke medregne det overdragne aktiv til formuen,
medmindre der er forbeholdt rentenydelsesret,
eller hvis det er fastsat, at renterne skal tillægges
kapitalen, jfr. statsskattelovens § 12. Denne be-
stemmelse vedrører kun pengekapital, således, at
hvis stifteren f.eks. overdrager en fast ejendom
med forbehold af aftægtsydelse eller brugsret, vil
han ikke skulle medregne ejendommen til den
skattepligtige formue.

I henhold til ligningslovens § 16 A, stk. 1, skal en
aktionær eller andelshaver ved opgørelsen af den
skattepligtige almindelige indkomst medregne
udbytte af aktier, andelsbeviser eller lignende
værdipapirer samt den i selskabsskattelovens § 17
A nævnte skattegodtgørelse. Til udbytte henreg-
nes alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionæ-
ren eller andelshaveren med undtagelse af friakti-
er og friandele samt udlodning af likvidationspro-
venu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet
endeligt opløses.
Likvidationsprovenu, der udloddes i det kalen-
derår, hvori selskabet endeligt opløses, medreg-
nes ved opgørelsen af den særlige indkomst, jfr.
lov om særlig indkomstskat m.v. § 2, nr. 8.
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4.5.2.2.2. Interessentskaber,
kommanditselskaber m.v..

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af aktier, an-
delsbeviser og lignende værdipapirer samt teg-
ningsret til disse medregnes ved opgørelsen af
særlig indkomst, jfr. lov om særlig indkomstskat
m.v. § 2, nr. 6 og 7, medmindre afhændelsen sker
til det selskab, der har udstedt de pågældende
værdipapirer. I så fald medregnes afståelsessum-
men i den almindelige indkomst, jfr. ligningslo-
vens § 16 B, stk. 1. Der er dog efter § 16 B, stk.
2, adgang til at opnå dispensation fra denne be-
stemmelse. Hvis dispensation opnås, sker beskat-
ningen efter de almindelige aktiesalgsregler.
Når her i landet hjemmehørende aktieselskaber,
anpartsselskaber eller andre selskaber, i hvilke in-
gen af deltagerne hæfter personligt, og som forde-
ler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet
indskudte kapital, udlodder udbytte, indrømmes
der i henhold til selskabsskattelovens § 17 A ud-
byttemodtageren en skattegodtgørelse. Godtgø-
relsen udgør 15% af udbyttet1', og den skal
medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige
almindelige indkomst. Skattegodtgørelsen ind-
rømmes kun udbyttemodtagere, der er fuldt skat-
tepligtige her til landet af udbyttet. Fonde m.v.,
som ikke er skattepligtige af aktieudbytter m.v.,
får således ikke godtgørelse efter selskabsskatte-
lovens § 17 A.

Der findes ingen særlig lovgivning om den skatte-
mæssige retsstilling for interessentskaber og lig-
nende. Reglen om disse selskabsdeltageres ind-
komst- og formueopgørelse følger de almindelige
regler i statsskatteloven, lov om særlig indkomst-
skat m.v., afskrivningsloven med flere.
For hver selskabsdeltager fastsættes en "ideel an-
part", hvorved forstås en bruttoanpart i samtlige
selskabers aktiver. Skattemæssigt benyttes begre-
bet som kriterium for fordelingen af de skatte-
mæssige afskrivninger mellem selskabsdeltager-
ne, ligesom det lægges til grund ved anvendelsen
af avancebeskatningsreglerne ved stiftelse, ud-
træden og opløsning af selskabet.
Den "ideelle anpart" har derimod ikke nogen be-
tydning for fordeling af overskud og underskud
mellem deltagerne, medmindre det udtrykkeligt
er bestemt i selskabsaftalen, at overskud og un-
derskud skal fordeles i forhold til deltagernes ide-
elle anpart.
Det bemærkes, at der for kommanditister i prak-
sis er statueret en fradragsbegrænsning, idet
statsskattedirektoratet ved en forhåndsbesked af
5. april 1972 har udtalt, at kommanditistens fra-

1) Nu 25%.
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4.6. Fremmed ret.

4.6.1. EF-området.
4.6.1.1. Tyskland.

4.6.1.2. Frankrig.

drag må være begrænset til hæftelsen. Landsskat-
teretten har i en kendelse (lsr. 1974.38) statueret,
at fradragsbegrænsningen tillige omfatter afskriv-
ninger. Denne afgørelse har været stærkt
omdiskuteret.2)

I det følgende gives en orientering om skattereg-
lerne i de største EF-lande, de skandinaviske lan-
de samt U.S.A. Gennemgangen er hovedsagelig
koncentreret om de skattefritagne institutioner i
de respektive lande.

I henhold til tysk ret er fonde og lignende institu-
tioner ubegrænset selskabsskattepligtige, når in-
stitutionerne har deres sæde i indlandet. Skatte-
pligten omfatter samtlige inden- og udenlandske
indkomster, såfremt der ikke består afvigende
ordninger, f.eks. i form af dobbeltbeskatningsaf-
taler.
Fonde m.v. kan i enkelte tilfælde være fritaget for
selskabsskat. Dette er f.eks. tilfældet, når de i hen-
hold til deres fundats, stiftelsesakt eller forfatning
i øvrigt og deres faktiske forretningsførelse ude-
lukkende tjener religiøse, velgørende og andre al-
mennyttige formål. Det bemærkes, at fritagelse
ikke specielt er knyttet til institutionens juridiske
status som fond og lignende, men indrømmes
bl.a. også andre juridiske personer.
Fritagelse er imidlertid udelukket, såfremt de i det
enkelte tilfælde fritagne institutioner udøverforret-
ningsvirksomhed ('Geschäftsbetrieb') eller udøver
andre aktiviteter, hvorved der sker konkurrence
med den kommercielle sektor. Der behøver i den-
ne forbindelse ikke at foreligge nogen profithen-
sigt, men det anførte tager snarere sigte på de til-
fælde, hvor der i forbindelse med en selvstændig
vedvarende virksomhed opnås indtægter og an-
dre fordele, som går ud over rammerne for en
egentlig formueforvaltning.

I Frankrig hersker der i modsætning til f.eks.
Tyskland ikke frihed til at oprette fonde m.v.
Myndighedernes godkendelse af statutterne er
her en forudsætning, og denne er kun opfyldt i de
tilfælde, hvor institutionen anses som almennyttig
og statutterne affattes efter typeforskrifter. En
virksomhed, der er rettet på at opnå fortjeneste,
kan kun udøves af fysiske personer eller inden for
rammerne af aktieselskabslovgivningen.
I skattemæssig henseende er fonde principielt på-
lagt samme regler som selskaber. Fondens alme-
ne karakter er således ikke i sig selv tilstrækkelig

2) Se nu højesterets dom 4/11 1982.

313



4.6.1.3. England.

4.6.2. Skandinavien.

4.6.2.1. Norge
4.6.2.1.1. Arv og gave.

til at opnå fritagelse for selskabsskat. Ifølge admi-
nistrativ praksis kan fritagelse kun opnås, når in-
stitutionens velgørende og filantropiske karakter godt-
gøres. Denne betingelse anses kun for opfyldt, når
fondens aktivitet udøves gratis eller i det mindste,
når dens byrder er større end det betalende klientels be-
talinger, og hvis insti tutionen kun kan fungere ved
hjælp af gaver eller støtte.

I England er den såkaldte "trust" nærmest be-
slægtet med det, man i almindelighed forstår ved
"stiftelser" og "legater", og sammenligninger
med de engelske skatteregler må derfor ske med
nogen varsomhed. En "trust" etableres ved, at
midler overdrages til en person, eventuelt til en
gyldigt bestående "corporation", der ud ad til
står legitimeret som "ejer", men hvem det på-
lægges at anvende midlerne eller deres afkast til
bedste for een eller flere destinatarer.
De fleste "truster" stiftes i England af familie-
mæssige årsager, f.eks. ved overdragelse af fami-
lieformuen fra een generation til en anden, men
en "trust" kan også stiftes af de enkelte selskaber
eller interessentskaber til fordel for f.eks. ansatte
i en virksomhed til pensioner eller medarbejder-
aktier og lignende.
Velgørende "truster" er tillige med andre former
for velgørende institutioner berettiget til fritagelse
for indkomstskat, selskabsskat og kapitalvin-
dingsskat, forudsat at indtægter og kapital gevin-
ster udelukkende anvendes til velgørende formål.
Opnås der overskud ved erhvervsvirksomhed,
gives der kun fritagelse, hvis erhvervsvirksomheden
drives i forbindelse med den faktiske gennemførelse af eet
af den velgørende institutions primære formål eller, hvis
arbejdet i erhvervsvirksomheden hovedsageligt udføres af
dem, der fortrinsvis nyder godt af velgørenheden, f.eks.
patienter på et hjem for handicappede.
Det bemærkes, at begrebet "velgørende formål"
('charitable purposes') for størstedelens vedkom-
mende hviler på domstolenes praksis. Visse for-
mål er dog velgørende i lovens forstand: Fremme
af religion, uddannelse, afhjælpning af fattigdom
samt en kategori, betegnet som "andre almen-
nyttige formål".

Om afgift af arv og gave bestemmes i den norske
arve- og gaveafgiftslov bl.a. følgende:

"§ 2
Avgiftsplikt ig erverv.

Avgift blir å svare av all arv. Det samme gjelder
gave eller del av gave til:
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a) Noen som på den tid gaven ytes er giverens el-
ler hans ektefelles nærmeste arving etter loven
eller fosterbarn.

b) Noen som på den tid gaven ytes er betenkt i
giverens testament.

c) Slektning i rett nedstigende linje til noen som
er nevnt under a) eller b).

d) Ektefelle til noen som er nevnt under a), b) el-
ler c), eller som ville stått i slikt forhold til give-
ren dersom han hadde vært i live.

e) Selskap, legat, stiftelse eller annen formues-
masse der noen som er nevnt under a), b), c)
eller d) gjennom aksjebesittelse eller på annen
måte er interesseret på vesentlig samme måte
som en deltaker eller eier. Det samme gjelder
når utdelinger fra formuesmassen må antas
hovedsakelig å komme medlemmer av en eller
flere bestemte familier til gode.
Avgift blir videre å svare av gave eller del av
gave som ikke var ytet senest seks måneder før
giverens død. Er mottakeren eller hans ektefel-
le betenkt i giverens testament ved dødsfallet,
gjelder det samme for gave som ikke var ytet
senest fem år før giverens død.

§4
Avgiftsfrihet for visse midler.

Fritatt for avgiftsplikt er gaver som består i:

Arv og gave som nevnt i § 2, annet led, til almen-
nyttigt formål, er fritatt for avgiftsplikt for så vidt
midlene tilfaller offentlig godkjent stiftelse eller
legat, hvis styre har sete her i riket. Vedkommen-
de departement kan tilstå avgiftsfrihet også for
andre for så vidt midlene blir brukt til almennyt-
tig formål. Utdeling av midler fra noen som har
mottatt avgiftsfri arv etter regiene i dette ledd til
noen som er fortrinnsberettiget på grunn av slekt-
skap, regnes som arv direkte fra arvelateren."

For arvetilfældene er situationen klar. Har afdøde
testamenteret en kapital til en stiftelse, fond eller
legat, bliver modtageren afgiftspligtig af erhver-
velsen. Efter loven er arv, der tilfalder stiftelser
med et almennyttigt formål, afgiftsfri. Men uddeler
et almennyttigt foretagende senere en afgiftsfri
arv til nogen, som er fortrinsberettiget på grund
af slægtskab, medregnes det modtagne som arv,
direkte fra arveladeren.

315



For gaver galder der ingen almindelig regel om gaveaf-
giftspligt. Men lovens § 2, stk. 1, litra e afgiver dog
hjemmel til at kræve afgift af bl.a. visse gaver til stif-
telser m.v. Der skal herefter svares gaveafgift af
erhvervelser til selskaber, legater, stiftelser og lig-
nende, når en nærmere angivet kreds - ægtefælle,
descendens, testamentsarvinger m.fl. - på væ-
sentlig måde er interesseret som ejer eller delta-
ger. Det samme gælder, når udlodninger fra for-
muemassen hovedsagelig må antages at komme
een eller flere bestemte familier til gode. I første
tilfælde kræves det, at destinatarerne er potentiel-
le arvinger efter giveren. I sidste tilfælde drejer det
sig navnlig om familiemæssige relationer.

4.6.2.1.2. Indkomstbeskatning. Den norske skattelov (lov om skatt av formue og
inntekt) indeholder sålydende bestemmelser:

"S 15
Forpliktet til å svare skatt til kommunen av sin
formue og inntekt - med de begrensninger, som
følger av nærværende lov - er:

b.
I riket hjemmehørende aktieselskaper, kom-
mandittaktieselskaper, gjensidige forsikrings-
selskaper, innkjøps-, forbruks- og produk-
sjonsforeninger (jfr. § 52), døds-, konkurs- og
administrasjonsboer, almenningskasser og
andre selvstendig bestyrelse stående selskaper
og innretninger.

i. Kirker, kirkesamfunn, menigheter og milde
stiftelser.

k. Selskaper og innretninger, som ikke har er-
verv til formål, såsom vitenskapsselskaper,
kunstforeninger, museer, soldathjem på ek-
serserplassene, fiskerhjem og selskapelige
klubber.
Dersom institusjoner av den under bokstav i
og k nevnte art - unntatt soldathjem på Ekser-
serplassene, fiskerhjem og sjømannshjem (sjø-
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§ 26
Formues- og inntektskatt kan ikke pålegges:

a.



mannshoteller) som hører under Statens Vel-
ferdsfond for Sjømenn - driver økonomisk
virksomhet - derunder også bortleie av fast
eiendom, som delvis benyttes til eget bruk -
blir den deri nedlagte formue og den derav
vunne intekt å beskatte overensstemmende
med skattelovens alminnelige regler. Det sam-
me gjelder kirker, kirkesamfunn og menighe-
ter, for så vidt angår økonomisk virksomhet,
som ligger utenfor det egentlige kirkelige eller
forsorgmessige arbeid. Gevinst ved avhendel-
se eller ved erstatning for tap av driftsmiddel
som har vært nyttet i den økonomiske virk-
somhet og vært gjenstand for avskrivning,
regnes som inntekt, dog ikke med et høyere
beløp enn det som er kommet til fradrag som
avskrivninger med virkning for inntektsskat-
ten.

§ 27
Bestemmelsene i foregående paragraf skal ikke
være til hinder for at kommuneskatt kan ilignes:

Familiestiftelser og andre formuesmasser, hvis
avkastning fortrinnsvis tilfaller medlemmer av en
bestemt slekt, kan ilignes formueskatt".

Det fremgår, at stiftelser - og dermed legater, og
fonde - som hovedregel er skattepligtige (ski. § 15
b). Efter § 26 i) er de såkaldte "milde stiftelser"
(d.v.s. børnehjem, hospitaler, klostre og lignen-
de) skattefri. Det samme gælder selskaber og ind-
retninger, som ikke har erhverv til formål. Men
skattefriheden gælder dog ikke formue bundet i
fast ejendom og lejeindtægter herfra samt indtægt
fra økonomisk virksomhed.
Begrebet ' 'erhverv' ' giver også i Norge anledning
til fortolkningsmæssige problemer. Lovbestem-
melsen fortolkes således, at humanitære og andre
almennyttige institutioner falder uden for det
skattepligtige område. Dette gælder således også
for afholdsforeninger, idrætsforeninger, fagorga-
nisationer, herunder land- og distriktsforeninger
for håndværkere, lærere m.v. til varetagelse af
standens interesser. Når en forening har til formål
at drive økonomisk virksomhed for egen regning
eller skaffe medlemmerne direkte økonomiske fordele
eller tjene deres næringsinteresser, må den anses
for at have et erhvervsmæssigt formål.
Er formålet af mere almen karakter, f.eks. politik
eller selskabelighed, kommer foreningen ind un-
der skattefritagelsen.
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Det ses endvidere, at norsk ret indeholder en sær-
regel om beskatning, når institutionen udøver øko-
nomisk virksomhed. Begrebet omfatter ikke mere
enkeltstående handlinger, f.eks. lejlighedsvis af-
holdelse af basarer, opvisninger og lignende. Be-
skatning foretages ej heller i de tilfælde, hvor den
økonomiske virksomhed går ud på at realisere et
ideelt formål, f.eks. sygehusdrift.
Endelig bemærkes, at passiv kapitalanbringelse,
f.eks. i værdipapirer, normalt ikke vil medføre på-
ligning af skat. En undtagelse gælder dog, hvor
de pågældende midler anvendes som driftskapital
for den økonomiske virksomhed.

4.6.2.1.3. Formuebeskatning. Efter skattelovens § 27 er familiestiftelser ikke fri-
taget for formueskat. Af fremstillingen ovenfor
fremgår endvidere, at der ikke gælder særlige reg-
ler for familiestiftelser, når det drejer sig om ind-
komstskat. Påligning af indkomstskat kan derfor
ikke ske, når stiftelsen falder ind under § 26 i) eller
k). Er stiftelsen af en sådan karakter, at den ikke
falder ind under §26 i) eller k), er stiftelsen formue-
skattepligtig allerede efter §15 b. Bestemmelsen
indebærer større afgrænsningsproblemer mellem
familiestiftelser på den ene side og andre stiftelser
på den anden side.

4.6.2.2. Sverige.
4.6.2.2.1. Arv.

Under forudsætning af, at det drejer sig om en
svensk juridisk person, og at sigtet med virksom-
heden ikke er at tilgodese medlemmernes økono-
miske interesser, er følgende foreninger og stiftel-
ser i medfør af § 3 i lov om skat af arv og gave
helt fritaget for arveafgift:

"Trossamfund som avses i 4 § andra stycket reli-
gionsfrihetslagen (1951:680) församling och kyr-
ka, samarbetsorgan för sådana juridiska personer
samt stiftelse eller sammanslutning som är an-
knuten til trossamfund eller församling och vars
verksamhet kan anses utgöra ett led i samfundets
eller församlingens verksamhet;
stiftelse eller sammanslutning med huvudsakligt
ändamål att under samverkan med militär eller
annan myndighet stärka rikets försvar;
stiftelse eller sammanslutning, som har til huvud-
sakligt ändamål att främja barns eller ungdoms
vård och fostran eller utbildning eller att främja
vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta,
dock icke där ändamålet är att sålunda tilgodose
medlemmar av viss eller vissa släkter;
akademi och sådan stiftelse eller sammanslut-
ning, som har till huvudsakligt ändamål att främ-
ja vetenskaplig undervisning eller forskning".
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Svenske foreninger og stiftelser, som ikke opfylder
betingelserne for at opnå fuldstændig afgiftsfrita-
gelse, skal betale afgift efter en mere fordelagtig
afgiftsklasse end andre ubeslægtede testaments-
arvinger, når foreningen eller stiftelsen anses som
almennyttig. Til denne gruppe henføres efter lo-
vens § 28:

Stiftelse med huvudsakligt syfte att främja religiö-
sa, välgörande, sociala, politiska, kunstnärliga,
idrottsliga eller andra därmed jämförliga kultu-
rella eller eljest allmännyttiga ändamål;
stiftelse med huvudsakligt ändamål ätt främja
landets näringsliv; registrerad understödsföre-
ning;
sådan sammenslutning, som utan at hava till syfte
att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas
ekonomiska intressen, huvudsakligen fullföljer
ovan angivet ändamål;
folketshusförening, bygdegårdsförening eller an-
nan liknande sammanslutning, som har til främ-
sta syfte att anordna eller tillhandahålla ällmän
samlingslokal

4.6.2.2.2. Gaver.

4.6.2.2.3. Indkomstbeskatning.

Andre foreninger og stiftelser kan ikke opnå lem-
pelse, men henføres til samme gruppe som fjerne
ubeslægtede testamentsarvinger.

Helt fritaget for gaveafgift er både de foreninger
og stiftelser, som efter førnævnte § 3 er fritaget for
gaveafgift samt de, som i medfør af lovens § 28
henføres til den mere fordelagtige afgiftsklasse -
alt under forudsætning af, at giveren ikke har for-
beholdt sig indtægtsnydelsen eller nytten af det
bortskænkede eller en del deraf, jfr. lovens § 38.

Følgende juridiske personer er efter § 53 d) i den
kommunale skattelov (KL) kun skattepligtige ved
den kommunale beskatning for så vidt angår fast
ejendom.

akademier, allmänna undervisningsverk, sådana
sammanslutningar av studerande vid rikets univ-
ersitet och högskolor i vilka de studerande enligt
gällande stadgar är skyldiga att vara medlemmar,
samarbetsorgan för sådana sammanslutningar
med ändamål at fullgöra opgifter som enligt
nämnda stadgar ankommer på sammanslutnin-
gar,
sjömanshus, företagareforening som erhåller
statsbidrag, regional utvecklingsfond som avses i
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forordningen (1978:504) om overförande av vissa
uppgifter från företagareförening til regional ut-
veklingsfond,
allmänna försäkringskassor, erkända arbetslös-
hetskassor, understödsföreningar som inte be-
driver till livförsäkring hänförlig verksamhet,
pensionsstiftelser som avses i lagen (1967:531) om
trygganda av pensionsutfästelse m.m., personal-
stiftelser som avses i samma lag med ändamål
uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet,
sjukdom eller olycksfall, stiftelser som bildats en-
ligt avtal mellan organisationer av arbetsgivere
och arbetstagare med ändamål att utge avgångs-
ersättning till fristäld arbetstagare eller främja åt-
gärder till förmån för arbetstagare som blivit upp-
sagd eller löper risk att bli uppsagd til följd av
driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rati-
onalisering av företags verksamhet, sådana ömse-
sidiga försäkringsbolag som avses i lagen om yr-
kesskadeförsäkring,
Allmänna pensionsfonden, Allmäna sjukförsäk-
ringsfonden, Apotekarsocietetens stiftelse för
främjande av farmacins utveckling m.m., Bok-
branchens Finansieringsinstitut Aktiebolag, Dag
Hammarskjölds minnesfond, Fonden för indu-
striellt utvecklingsarbete, Fonden för industriellt
samarbete med u-länder, Järnkontoret och SLS
-Standardiseringskommissionen i Sverige, så län-
ge kontorets respektive kommissionens vinstme-
del användes till allmänt nyttiga ändamål och ut-
delning inte lämnas til delägare eller medlemmar,
Nobelstiftelsen, Norrlandsfonden, Skeppsfartens
sekundärlånekassa, Stiftelsen Industricentra,
Stiftelsen Industriellt utvecklingscentrum i övre
Norrland, Stiftelsen för producktsutvecklings-
centrum i Göteborg, Svenska bibelsällskapets bi-
belfond, Svenska Penninglotteriet Aktiebolag,
Svenska skeppshypotekskassan, Svenska
UNICEF-kommittén Sveriges exportråd, Sveri-
ges turistråd och Aktiebolaget Tipstjänst

Disse subjekter er endvidere efter § 7 i lov om
statslig indkomstskat ganske fritaget for ind-
komstskat til staten.
I øvrigt gælder det for indkomstbeskatningen - i
modsætning til arve- og gaveafgift - at der gælder
forskellige regler for foreninger på den ene side og
for stiftelser, fonde m.v. på den anden side, jfr.
fremstillingen nedenfor.

Ideelle foreninger Foreninger betragtes enten som økonomiske eller
ideelle. I almindelighed har de ideelle foreninger
både et ideelt sigte og udøver samtidigt en ideel
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(non-kommerciel) virksomhed. En sammenslut-
ning kan dog godt godtages som en ideel forening,
selv om det mest væsentlige formål er at fremme
medlemmernes interesser eller udøve kommerciel
virksomhed. Såfremt formålet er at fremme med-
lemmernes økonomiske interesser, og sammen-
slutningen samtidig driver egentlig næringsvirk-
somhed, er der dog ikke længere tale om en ideel
forening.
Arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og bran-
cheforeninger er eksempler på ideelle foreninger,
hvis primære formål er at varetage medlemmer-
nes økonomiske interesser gennem en kommerci-
el virksomhed.
Ideelle foreninger er - ligesom økonomiske fore-
ninger - ubegrænset skattepligtige, medmindre
de omfattes af den førnævnte bestemmelse i kom-
muneskattelovens § 53 d) eller anses som almen-
nyttige (se nedenfor). Om de førnævnte arbejds-
giverforeninger m.v. antages at være almennytti-
ge eller ej, er for så vidt uden betydning, idet en
mere lempelig beskatning er udelukket på grund
af foreningens formål, der er at varetage medlem-
mernes økonomiske interesser.
De såkaldte almennyttige ideelle foreninger beskattes
under visse forudsætninger kun af erhvervsmæs-
sig indkomst ('rörelse'), og - kommunalt - af fast
ejendom. For en begrænset skattepligt må følgen-
de betingelser kræves opfyldt:

1. Foreningen skal - uden begrænsning til een
bestemt familie, visse familier eller andre be-
stemte personers økonomiske interesser - ho-
vedsagelig have til formål at styrke rigets for-
svar, fremme pleje og opfostring af børn, ud-
dele understøttelse for trængende, uddannel-
se, fremme videnskabelig forskning eller an-
dre almennyttige formål, f.eks. religiøse, vel-
gørende, politiske, sociale, kunstneriske, i-
drætslige eller dermed ligestillede formål.

2. Foreningen skal i sin virksomhed udelukkende
eller så godt som udelukkende tilgodese de
nævnte formål.

3. Foreningen skal være åben - d.v.s. optagelse
som medlem kan ikke nægtes, med mindre
dette er begrundet i hensynet til arten eller om-
fanget af foreningens virksomhed eller sigte.

4. Foreningen skal udøve en virksomhed, der i
et omtrentligt omfang svarer til afkastet af
midlerne. Der tages i denne forbindelse hen-
syn til medlemskontingenter, bidrag fra stat og
kommune samt gaver, i den udstrækning disse
er direkte afsat til foreningens løbende udgif-
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ter. I praksis har man krævet, at mindst 80%
af afkastet - regnet over en periode på ca. 5
år - skal anvendes til ideelle formål. Der er
mulighed for dispensation, hvis foreningen
skal afsætte henlæggelser til fremtidige inve-
steringer i bygge- og anlægsvirksomhed.

De omhandlede almennyttige ideelle foreninger
kan endog helt blive fritaget for skat, nemlig i de
tilfælde, hvor indkomsten for størstedelens ved-
kommende hidrører fra virksomhed, som har en
naturlig tilknytning til foreningens almennyttige
formål eller som traditionelt anvendes som finan-
sieringskilde i forbindelse med ideelt arbejde. I
punkt 4 til anvisningerne til KL. § 54 belyses dette
nærmere:

"4 Förening, som är hänförlig under 53 § 1 mom
e) är frikallad från skattskyldighet för sådan
indkomst av fastighed och rörelse som til hu-
vudsaklig del härrör från verksamhet som har
naturlig anknytning til föreningens allmän-
nyttiga ändamål. Vad nu sagts gäller även in-
komst av verksamhet som av hävd utnyttjats
son finansieringskälla för ideellt arbete.
Inkomst som direkt härrör från foreningens
ideelle verksamhet, t.ex. hyror som en sam-
lingslokalägande förening uppbär på grund av
upplåtelse av lokaler för almännyttigt ända-
mål, entreavgifter till idrotts- og kulturevene-
mang o.d., skal anses ha naturlig anknytning
till föreningens ändamål. Detsamma gälder
indkomst av verksamhet som uttgör ett direkt
led i det ideella arbetet t.ex. om en natur-
skyddsförening säljer afficher, märken och
böcker för att öka intresset för föreningens
verksamhet eller om en handikappförening sä-
ljer varor avsedda för handikappade personer.
Kravet på naturlig anknytning skall också an-
ses uppfyllt om en förenings kommersiella
verksamhet har karaktär av service till med-
lemmarna och andre som deltar i den ideella
verksamheten. Detta får exempelvis anses va-
ra fallet om en idrottsförening i mindre skala
säljer förfriskninga eller idrottsartikler i sina
klubblokaler. Indkomst av verksamhet som
inte har annat samband med det ideella arbe-
tet än att den skall finansiera detta, skall däre-
mot anses sakna naturlig anknytning till en
förenings allmännyttiga ändamål.
Til verksamhet som av hävd utnyttjast för att
finansiera ideellt arbete räknas anordnande av
bingo och andra lotterier, fester, basarer för-
säljnings- och insamlingskampanjer samt så-



Stiftelser, fonde og lignende.

4.6.2.2.4. Formuebeskatning.

4.6.2.3. Finland.
4.6.2.3.1. Arv og gave.

dan biografrörelse som bedrivs av nykterhets-
förening eller förening med huvudsakligt än-
damål att tillhandahålla allmänna samlingslo-
kaler. Det samma gäller verksamhet som be-
står i att en förening upplåter reklamutrymme
på klubbdräkter eller i föreningens samlings-
lokaler e.d...'.

Foreningerne bliver i disse tilfælde ej heller skatte-
pligtige til staten.

Foruden visse ideelle foreninger er følgende ind-
retninger efter KL § 53 e) alene skattepligtige af
fast ejendom og erhvervmæssig virksomhed:

' 'e)kyrkor, sjukvårdsinrättningar vilkas verksam-
het ej bedrives i vinstsyfte, barmhärtighetsin-
rättningar, stiftelser som hava till huvudsakligt
ändamål att under samverkan med militär el-
ler annan myndighet stärka rikets försvar eller
att, uten begränsning til viss familj, vissa fami-
ljer eller bestämda personer, främja vård och
uppfostran av barn eller lämna understöd för
beredande av undervisning eller utbildning el-
ler utöva hjälpverksamhet bland behövande
eller främja vetenskaplig forskning".

Ved den statslige beskatning er disse institutioner
kun skattepligtige af erhvervsmæssig indkomst.
For så vidt angår fonde og stiftelser opstilles sam-
me krav, som gælder med hensyn til de ideelle
foreninger, nemlig at formålet skal tilgodeses i
den faktiske virksomhed, og at udøvelsen af den-
ne skal ske i et omfang, som nogenlunde svarer
til institutionens afkast af midlerne. For Pensions-
stifteiser gælder særlige regler.
De stiftelser, som ikke opfylder disse krav, er - i
det omfang de ikke er omfattet af de i KL § 53
d) nævnte institutioner - uindskrænket skatte-
pligtige.
Det bemærkes, at alle betydende stiftelser i Sveri-
ge er alment velgørende. Familiestiftelser har i alt
væsentligt en ganske ringe størelse. Statistisk er
forholdet belyst i en svensk rapport fra 1978
(SCB-undersøgelsen om stiftelser).

Foreninger og stiftelser (dog ikke familiestiftelser)
er kun formueskattepligtige i den udstrækning,
afkastet af formuen er skattepligtig ved den statsli-
ge skatteligning.

Efter lov om afgift om arv og gave er arve- og ga-
vemæssige erhvervelser fritaget for afgift, når er-
hvervelsen tilfalder en ideel forening eller anden
sammenslutning eller en stiftelse, der - uden at
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4.6.2.3.2. Indkomstbeskatning.

4.6.3. U.S.A. "
4.6.3.1. Skattefritagelse.

give de i institutionen eller foreningen delagtige
økonomiske fordele - udøver videnskabelig eller
kunstnerisk virksomhed eller har til formål at
fremme folkeoplysningen, landets forsvar eller
anden almennyttig virksomhed.

I Finland er almennyttige fonde og stiftelser kun
skattepligtige af indkomst ved erhvervsmæssig virk-
somhed, ("rörelse"), samt ved kommunalbeskat-
ningen af indkomst af fast ejendom eller den del
heraf, der anvendes til andet end almennyttig
virksomhed. Almennyttige institutioners ind-
komst fra lotterier, basarer og indsamlinger falder
normalt uden for det skattepligtige område.
Et almennyttigt foretagende kan i et vist omfang
udøve egentlig erhvervsmæssig virksomhed og
beskattes i så fald af den herved opnåede ind-
komst. Udgør den erhvervsmæssige virksomhed
en væsentlig del af institutionens virke, kan den
almennyttige karakter anses for bortfaldet, og i så
fald beskattes institutionens renteindtægter, ud-
bytte og lignende på normal vis.
Skattefritagelse kan i et vist omfang gives for al-
mennyttige institutioner.

Efter de gældende regler kan mange forskellige
organisationer, almindeligvis almennyttige grup-
per, opnå fritagelse for indkomstbeskatning. De
kan dog blive skattepligtige, hvis de har ind-
komst, der hidhører fra drift af en erhvervsvirk-
somhed, som ikke er forbundet med det formål,
for hvilket fritagelsen er givet. Det kræves herved,
at indkomsten ikke i væsentlig omfang har forbindel-
se med gennemførelsen af de velgørende, uddan-
nelsesmæssige eller andre formål, der danner
grundlag for organisationens skattefritagelse.
Følgende organisationer kan opnå skattefritagel-
se:

1) Selskab stiftet i henhold til lov, vedtaget af kongres-
sen, hvis dette selskab er et federalt organ, og
hvis selskabet i henhold til denne lov er frita-
get for indkomstskat til forbundsstaten.

2) Selskab, stiftet udelukkende med det formål at have
adkomst til formueværdier, oppebære indtægten
heraf og overdrage hele summen, efter fra-
drag af omkostninger, til en skattefritaget or-
ganisation.

3) Selskaber og alle private fonde eller stiftelser med vel-
gørende formål, stiftet og virkende udelukken-
de til gavn for: Religion, velgørenhed, vi-

1) Kilde: U.S. MasterTax Guide, Internal Revenue Service,
pub. nr. 526 og 561 og Internal Revenue Code 1978.
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denskab, afprøvning med henblik på den al-
mene sikkerhed, litteratur eller undervis-
ning, eller som har virket efter den 5. oktober
1976 til fremme af nationale eller internatio-
nale amatørsportskonkurrencer (hvis blot
ingen af deres aktiviteter omfatter tilveje-
bringelse af sportsanlæg og -rekvisitter) eller
har virket for børns eller dyrs beskyttelse,
hvor ingen del af et sådant selskabs fonds el-
ler stiftelses nettofortjeneste kommer til ud-
betaling til private aktionærer eller enkelt-
personer, og hvor ingen væsentlig del af et
sådant selskabs, fonds etc. aktiviteter består
i at drive propaganda eller på anden måde
forsøge at øve indflydelse på lovgivningen,
og som ikke forsøger på at deltage i eller gribe
ind i politiske kampagner.

4) Borgersammenslutning, en organisation, der ik-
ke er oprettet for at indtjene overskud, men
udelukkende virker til fremme af social vel-
færd eller en lokal forening af arbejdstagere,
hvor nettoindtægten udelukkende er forbe-
holdt velgørenheds-, uddannelses- og fritids-
formål.

5) Arbejder-, landbrugs-eller havebrugsorganisationer.
6) Erhvervssammenslutning, handelskammer, sam-

menslutning af grundejere, erhvervsråd eller profes-
sionelt fodboldforbund, som ikke er oprettet for
at indtjene overskud, og hvor ingen del af
nettoindtægterne kommer til udbetaling til
fordel for private aktionærer eller enkeltper-
soner.

7) klub, oprettet for underholdnings-, fritids og
andre almennyttige formål (selskabelige
foreninger og fritidsklubber), hvor stort set
alle aktiviteter har sådanne formål, og hvor
ingen del af nettoindtægterne kommer til
udbetaling til fordel for private aktionæ-
rer.

8) Broderorden eller -sammenslutning med velgørende
formål, som (a) virker under logesystemet el-
ler udelukkende til fordel for medlemmerne
af et broderskab, som selv virker under loge-
systemet, og (b) i tilfælde af død, sygdom el-
ler tilskadekomst yder økonomisk eller an-
den hjælp til medlemmer og personer, for
hvilke medlemmer har forsørgerpligt.

9) Arbejdstageres på frivillige bidrag baserende sam-
menslutning (federal eller på anden måde),
som i tilfælde af død, sygdom eller tilskade-
komst yder økonomisk eller på anden måde
hjælp til medlemmer eller personer, for hvil-
ke medlemmerne har forsørgerpligt, såfremt
ingen del af en sådan sammenslutnings net-

325



toindtægter kommer til udbetaling (på anden
måde end gennem sådan ydelse) til fordel for
aktionærer eller enkeltpersoner.

\O)Indenlandsk broderorden eller -sammenslutning, som
virker under logesystemer, hvor (a) nettoind-
tægterne udelukkende går til religiøse, velgø-
rende, videnskabelige, litterære, uddannelses-
mæssige formål eller broderskabsformål, og
som (b) ikke yder økonomisk eller anden hjælp
i tilfælde af død, sygdom eller tilskadekomst.

11 )Læreres pensionsforening af rent lokal karakter.
12) Velgørende livsforsikringssammenslutning af rent

lokal karakter, gensidigt grøfte- eller kunst-
vandingsselskab, gensidigt eller kooperativt
telefonselskab eller lignende organisation,
men kun såfremt 85 % af indkomsten eller de-
rover består af beløb, opkrævet hos medlem-
mer med det ene formål at dække tab og om-
kostninger.

13)Kirkegårdsselskab, som ejes af dets medlemmer
og udelukkende drives til gavn for dem, og
som ikke drives for at indtjene overskud.

14)Låneforening uden aktiekapital, stiftet og virkende
for gensidige formål og uden at skulle give
overskud; gensidig almennyttigt selskab eller
forening uden aktiekapital, som er stiftet før
1 .september 1957 og virker med det formål at
tilvejebringe reservekapital for og forsikring af
aktier eller indskud i forskellige pengeinstitut-
ter; og gensidige almennyttige selskaber eller
foreninger, stiftet før 1.september 1957, og
som virker for tilvejebringelse af reservekapi-
tal for foreninger eller forskellige banker, for-
udsat at 85 % af indkomsten eller derover kan
henføres til tilvejebringelse af en sådan reser-
vekapital og til kapitalanbringelser.

15)Gensidigtforsikringsselskab eller gensidig forsikrings-
forening, som ikke er livs- eller søforsikringsselskab el-
ler -forening(herunder gensidige assurandører),
såfremt bruttoindkomsten af kapitalanbrin-
gelser, bortset fra kapitalgevinster og forsik-
ringspræmier, indgået i skatteåret, ikke over-
stiger 150.000 dollars.

16)Landbrugeres og frugtavleres andelsselskaber.
1 l)En forvaltningsformue eller -formuer, der er en del

af en ikke-diskriminerende ordning med
henblik på ydelse af tillægsarbejdsløshedsun-
derstøttelse, forudsat at visse betingelser er op-
fyldt.

lSyArbejdstagers ikke-diskriminerende forvaltningsfor-
mue eller -formuer til pensionsformål.

\9)Krigsveteran-organisation eller lokalafdeling heraf.
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4.6.3.2. Skattefritagne selvejende
institutioner.

20) En organisation eller enforvaltningsformue, som er
den del af en kollektiv ordning med henblik på ydelse
af kvalificeret juridisk bistand.

21) Enforvaltningsformue stiftet af kulmineejere i De
Forenede Stater og opretholdt for at dække er-
statningsansvar i henhold til Loven om Sorte
Lunger.

22) Foreninger, der administrerer ejerlejligheder og udlej-
ningsejendomme kan vælge at blive behandlet
som skattefritagne organisationer med hen-
syn til den del af deres indkomst, der hidhø-
rer fra skattefritagne funktioner.

23) Politisk organisation. Hvor kapital ikke løben-
de bruges af en politisk organisation, men in-
vesteres til senere anvendelse, er indkomsten
af investeringen (med fradrag af de direkte
omkostninger ved indtjeningen af denne
indkomst) skattepligtig.

Tilbagekaldelse af skattefritagelse kan foretages af
skattemyndighederne. Det kan endog ske med til-
bagevirkende kraft, f.eks. i de tilfælde, hvor lig-
ningsmyndighederne enten ikke har fået oplys-
ninger eller har fået forkerte oplysninger om væ-
sentlige forhold, som afgørelsen er baseret på.
Indsendelse af oplysninger. En årlig indberetning, der
angiver bruttoindkomst, indtægter, bidrag, ud-
betalinger og lignende, kræves af de fleste skatte-
fritagne organisationer med en årlig bruttoind-
tægt på mere end 10.000 dollars.

For selvejende institutioner gælder der særlige
regler. Disse institutioner kan således ikke bevil-
ges skattefritagelse, medmindre vedtægterne ud-
trykkelig forbyder ikke-tilladte aktiviteter. Det
kan f.eks. dreje sig om økonomiske transaktioner med
inhabile personer, herunder store bidragydere, for-
retningsføreren, ejeren af mere end 20% af en er-
hvervsvirksomhed eller et familiemedlem til no-
gen af de førnævnte.
Der må normalt heller ikke ske oplægning af formue.
En selvejende institution, der undlader at uddele
nettoindkomsten i det år, i hvilket den er indgået,
eller i det følgende år, skal i almindelighed svare
en skat på 15% af den ikke uddelte indkomst.
Nogle henlæggelser er dog tilladte, hvis det godt-
gøres overfor skattemyndighederne, at de henlag-
te beløb vil blive udbetalt til et bestemt projekt
inden 5 års forløb, og såfremt visse andre betin-
gelser er opfyldt.
Endvidere kan nævnes, at der kan lægges en sær-
lig begyndelsesskat på en selvejendes institutions
kapital, der anbringes på en sådan måde, at det
medfører risiko for gennemførelse af det formål,
for hvilket skattefritagelse er givet.
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Endelig bemærkes, at der findes lovfæstede regler
om indskrænkninger i en selvejende institutions
adgang til at eje erhvervsvirksomheder, der drives
uden forbindelse med institutionens egentlige for-
mål.
Opløsning afen selvejende institution kan ske frivil-
ligt, ofte med den virkning, at der skal ske efterbe-
taling af eventuelle skatte- og afgiftsbegunstigel-
ser. Tvungen ophævelse kan blive følgen ved gen-
tagne overtrædelser af gældende bestemmelser
for selvejende institutioner. Også her opstår
spørgsmål om efterbetaling af skatter og afgifter.

4.6.4. Fradrag i indkomsten for ydede I medfør af ligningslovens § 8 A kan der ved opgø-
gaver. reisen af den skattepligtige indkomst fradrages

gaver, som det godtgøres, at den skattepligtige
har ydet til foreninger, fonde, stiftelser m. v., hvis
midler anvendes i almenvelgørende eller på an-
den måde almennyttigt øjemed til en større kreds
af personer.
Efter de gældende regler er det en forudsætning,
at fradraget til gaven i det pågældende indkomst-
år udgør mindst 50 kr. Fradrag kan endvidere
kun indrømmes for det beløb, hvorved de gaver,
som kommer i betragtning, til sammen overstiger
100 kr. årligt1', og det kan ikke udgøre mere end
1.000 kr.
Omstående er gengivet en skematisk opstilling
over fradragsretten i EF-området, Skandinavien
og U.S.A.2)

1) Nu: 300 kr.
2) Kilde: Ignace Claeys Bouuaert, "Tax Problems of Cultu-
ral Foundations and og Patronage in the European Commu-
nity", 1976. (Grækenland er ikke medtaget)

EF (bortset fra Grækenland)

BELØBSMÆSSIGE BEGRÆNSNINGER
Land: Min.: Max.: Bemærkninger:

Tyskland - 5% af indkom- Maksimum øget
sten eller 2 prm. for så vidt angår
af omsætning bidrag til viden-

skabelig
forskning

Frankrig - 1 prm. af
omsæt- (a) kun for sei-
ning (a) 0,5% skaber
af nettoindk. (b) (b) kun personer
+ 0,5% til
»Fondation de
France«

England - - Årlige indbeta-
linger må over-
stige 6 år. For-
pligtigelseserklæ-
ring kræves
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EF (bortset fra Grækenland) (fortsat)

Belgien 1.000 Bfrs. 10% af netto- Selskaber og
indk. eller 10 personer sidestil-
mio. Bfrs. les

Holland 120 FL el. 1% 10% af brutto- (a) kun for per-
af bruttoindk. indk. soner
(a)

500 Fl (b) 3 % af fortjeneste (b) kun for sel-
(b) skaber

Luxembourg 5.000 Lfrs. 5% af netto- Gælder for per-
indk. eller 5 mio. soner. Meget be-
Lfrs. grænset kreds af

modtagere

Italien - 5 prm. af løn- Gælder kun for
ninger (a) 2% af selskaber, (a) til
indkomsten (b) gavn for ansatte

til f. eks. uddan-
nelse, rekreati-
on, (b) f.s.v.a.
gaver til institu-
tioner med det
under pkt. (a)
nævnte formål
og til videnska-
belig forskning

Irland - - Meget begræn-
set kreds af
modtagere

Skandinavien

Norge 10.000 Nkr. For beløb over Meget begræn-
10.000 Nkr.: Højst 10% af den set kreds af
skattepligtige indkomst modtagere: In-

stitutter, der
med statens
medvirken dri-
ver forskning

Sverige - - Fradragsretten
eksisterer ikke
for personer

Finland 3.000 FM 100.000 FM

USA I USA er der mulighed for at foretage væsentlige fra-
drag i bruttoindkomsten, når der ydes bidrag til velgøren-
de formål.
Ved bidrag til følgende 2 grupper ydes der maksimalt et
fradrag på 50% i den nævnte indkomst:
1. Offentlig velgørenhed ("public charities") dvs. a) kirker
og synagoger, b) skattefritagne uddannelsesinstitutioner
og hospitaler, c) organisationer, der modtager væsentlig
støtte fra USA, og d) organisationer, der anses som vel-
gørende, religiøse eller virker til gavn for videnskab el-
ler litteratur og som modtager støtte fra en videre kreds
af personer i samfundet.
2. Visse private fonde. Det er navnlig den gruppe fonde,
der er omfattet af skattefritagelsesreglerne, se pkt.
4.6.3.1 nr. 3).
Indtil 30% fradrag gives ved overdragelse af specielle ak-
tiver ("capital gain property").
Indtil 20% fradrag gives bl. a. ved gaver til krigsveteran-
organisationer, broderordener, kirkegårdsselskaber o.
lign.
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4.7. Samspil mellem fondsreglerne og andre
skatteregler.

4.7.1. Fonden som modtager.
4.7.1.1. Gave til fond i form af forrentede
gældsbreve.

Når man betragter fondsreglerne i samspil med
andre skatteregler viser det sig, at der er bestemte
typer af dispositioner, som har særlig lignings-
maessig interesse på grund af deres skattemæssige
konsekvenser. I det følgende vil nogle af de væ-
sentligste af disse typer blive belyst, idet der i
øvrigt om emnet kan henvises til statsskattedi-
rektoratets revisionsmeddelelse af 15/2 1980
(1980-2), der er optaget som underbilag.
Hovedparten af de anførte eksempler er kendt fra
praksis, men det bemærkes, at de mest særpræge-
de af dem ikke er typiske inden for de almennytti-
ge fonde.
Af hensyn til forståelsen skal det allerede her
fremhæves, at de fleste af typerne bygger på det
forhold, at fonde i modsætning til personer og sel-
skaber m.v. kun er skattepligtige af indtægt ved
erhvervsmæssig virksomhed, jfr. afsnit 4.1.4.1.,
og derfor normalt ikke beskattes af følgende ind-
tægtsarter:

a. Gaver.
b. Udbytte og udlodninger fra selskaber, herun-

der udlodninger i forbindelse med nedskriv-
ning af selskabets aktiekapital og provenu ved
salg af aktier til det selskab, som har udstedt
aktierne, jfr. ligningslovens § 16 A og B.

c. Avance ved salg af aktier.
d. Indtægt i form af løbende ydelser.
e. Renteindtægter.

Den mest almindelige måde at stifte fonde på er
den, at stifteren overfor fonden afgiver en kapital
(kontanter, obligationer, pantebreve, aktier m.v.).
Kapitalen udgår derved af hans skattepligtige for-
mue.
Hvis stifteren i stedet tilvejebringer fondskapita-
len derved, at han uden vederlag påtager sig en
gæld til fonden, vil han efter den gældende skatte-
lovgivning kunne fratrække renterne, ligesom
gælden kan fratrækkes i hans skattepligtige for-
mue.
Hvis gældsforholdet indgås over for en familie-
fond, udelukker LL § 17 dog, at yderen får fra-
drag for renterne af gælden.
Denne lovbestemmelse er begrænset til direkte
gæld fra stifteren til fonden. Derimod er der i gæl-
dende ret ingen regler, der udelukker fradragsret
for renter af lån hos f.eks. en bank, selv om stifte-
ren har videregivet låneprovenuet til en fond.
Forholdet her svarer i øvrigt i sin skattemæssige
virkning for så vidt blot til, at den, der hæver et
bankindskud og bortgiver beløbet til en fond, for-
mindsker sin skattepligtige indtægt med renterne
af bankindskuddet.
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4.7.1.2. Løbende ydelser til fonde.

4.7.1.3. Lån fra stifteren til fonden.

I denne sammenhæng kan også nævnes, at ren-
tefri lån mellem forældre og børn i almindelighed
ikke medfører, at forældrene beskattes af en
manglende rente.

Stifteren påtager sig uden vederlag en løbende
ydelse over for en fond.
En sådan løbende ydelse vil være fradragsberetti-
get i henhold til ligningslovens § 14, stk. 2, forud-
sat at den opfylder visse nærmere bestemte krav,
bl.a. til ydelsens varighed, der normalt ikke må
være kortere end 10 år, for ydelser til uddannel-
sesformål dog 5 år.
Dog kan løbende ydelser til familiefonde ikke fra-
drages, jfr. ligningslovens § 14, stk. 3.
Fradragsretten for løbende ydelser gælder iøvrigt
ikke blot løbende ydelser til fonde. Også løbende
ydelser til andre end fonde kan fradrages, men for
fonde gælder, at de i modsætning til de fleste an-
dre modtagere af løbende ydelser ikke er skatte-
pligtige af ydelsen.
Specielt for fonde er også, at stifteren - inden for
rammerne af fondens fundatsmæssige formål -
ofte faktisk bevarer retten til at disponere over
fondens midler.
I det tilfælde, hvor stifteren i realiteten blot øn-
sker, at midlerne skal opspares/akkumuleres i
fonden (f.eks. med henblik på udlån til et aktiesel-
skab, som det er fondens formål at videreføre), el-
ler hvor stifteren også uden fondsoprettelse ville
have anvendt midler til de formål, fundatsen til-
godeser, vil en overdragelse til en fond således
kunne ske, uden at stifteren vil føle nogen væsent-
lig indskrænkning i sin rådighed over de over-
dragne kapitaler.
En fond kan således anvende modtagne ydelser
til at købe f.eks. aktier af stifteren, enten således,
at ydelserne anvendes til at betale afdrag på købe-
summen for en aktiepost, eller således at aktierne
overdrages til fonden i samme takt, som den lø-
bende ydelse gør det muligt for fonden at betale
dem.
Hvis fondens likviditet tillader det, kan man na-
turligvis også indrette sig således, at den særlige
(eller almindelige) indkomstskat, stifteren skal
betale i forbindelse med aktieoverdragelsen mod-
svares af hans skattefordel ved fradragsretten for
den løbende ydelse.
Tilsvarende gælder, hvis man anvender selve ak-
tierne til betaling af den løbende ydelse.

I mange tilfælde er der tale om gæld til stifteren
i forbindelse med fondsstiftelsen.
Hvor lånet er opstået i forbindelse med, at stifte-
ren har solgt aktiver til fonden, vil det skattemæs-
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sige spørgsmål ofte være indskrænket til, om stif-
teren er blevet beskattet af aktivets virkelige vær-
di, jfr. herom nedenfor under 4.7.1.4. Har stifte-
rens tilgodehavende større værdi end det over-
dragne aktiv, vil differencen være skattepligtig for
stifteren som udlodning. Da udlodning til stifte-
ren imidlertid ikke tillades efter gældende praksis,
vil der kunne blive tale om, at skattemyndighe-
derne kan nægte at anerkende fondens selvstæn-
dighed og således beskatte fondens formue og ind-
tægt hos stifteren. En mellemløsning består i, at
stifteren får tilladelse til at tilbagebetale udlodnin-
gen til fonden.

4.7.1.4. Overdragelse af aktiver til fonde. Skattemæssigt foreligger der her i almindelighed
alene et vurderings- og kontrolproblem, og for-
holdet adskiller sig herved ikke fra andre tilfælde,
hvor overdragelsespriser ikke er fastsat ved for-
handling mellem uafhængige parter.
Overdragelse af kontanter til fonde volder ingen
skattemæssige vanskeligheder i så henseende, ob-
ligationer og pantebreve i almindelighed heller ik-
ke, allerede fordi eventuelle kursgevinster på disse
aktiver normalt ikke er skattepligtige.
Drejer det sig derimod om ejendomme eller akti-
er, opstår der - som i alle selvkontraheringstilfæl-
de - et vurderingsproblem, fordi salgsprisen skat-
temæssigt skal ansættes til værdien i handel og
vandel, og dette ikke uden videre kan antages at
være sket, når prisen ikke er fastsat ved forhand-
ling mellem uafhængige parter.
Skattemyndighederne må derfor skønne over, om
den aftalte pris svarer til handelsværdien.
En anden vanskelighed er kontrolproblemet.
Hvis skattemyndighederne er uden kendskab til
interessefællesskabet mellem køber og sælger, vil
de i almindelighed ikke finde anledning til at gå
ind i en kritik af overdragelsesprisen. I forbindelse
med udarbejdelsen af den i indledningen omtalte
revisionsmeddelelse fra statsskattedirektoratet,
blev der konstateret tilfælde, hvor den lignings-
mæssige kontrol på dette punkt havde været util-
strækkelig.

Det samme kontrolproblem kan foreligge, hvor
en fond har opnået en køberet til fast pris på et
aktiv, f.eks. aktier eller en fast ejendom, og aktivet
så senere overdrages til fonden til den aftalte pris.
Normalt må en køberetsaftale respekteres af skat-
temyndighederne, men hvor der foreligger inte-
ressefælleskab mellem køber og sælger, kan den
efter administrativ praksis tilsidesættes med den
virkning, at sælgeren beskattes på grundlag af ak-
tivets handelsværdi på salgstidspunktet i stedet for
prisen i henhold til køberetsaftalen.
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4.7.2. Fonden som yder, bortset fra formåls-
bestemte ydelser.

4.7.2.1. Udlån fra fonden til stifteren eller
dennes familie.

4.7.2.2. Lån fra fond til fondsejet selskab.

4.7.2.3. Kaution.

4.7.3. Fonden som arving.

Udlån mod sikkerhed i fast ejendom inden for
ejendomsværdien var indtil for få år siden tilladt
efter skattepraksis, men anses nu for uaccepta-
belt, for så vidt angår udlån til stifteren selv, hans
ægtefælle og hjemmeboende børn under 18 år, så-
ledes at bestemmelserne herom i fondens vedtæg-
ter kræves fjernet som betingelse for at anerkende
fondens selvstændighed.
Udlån til stifterens familie iøvrigt er tilladt, også
uden sikkerhed, og sådanne udlån vil ofte være
et vedtægtsbestemt formål i familiefonde.
Udlån mod lav rente eller ingen rente medfører
ingen beskatning af rentefordelen hos låntageren.
Der foretages heller ikke beskatning af rentefor-
delens kapitaliserede værdi.
Det forekommer, at fonde udlåner afdragsfrit til
legatmodtagerne. Et sådant lån vil ofte i realiteten
svare til, at hele låneprovenuet er ydet som gave,
men af bevismæssige grunde vil beskatning hos
låntageren undertiden ikke kunne gennemføres.
Sker der en formel eftergivelse af lånet, skal be-
skatning principielt ske i eftergivelsesåret, men
hvis eftergivelsen sker på et tidspunkt, hvor lånta-
geren er insolvent, kan det afskrevne beløb ikke
beskattes.

Om lavt forrentede lån gælder det samme som
anført ovenfor under afsnit 4.7.2.1.
En for høj rente medfører, at selskabet nægtes fra-
drag for den del af renten, som overstiger Natio-
nalbankens diskonto + 4 %, idet merrenten efter
administrativ praksis anses for maskeret udbytte
fra selskabet til fonden.

a. For fondsejet selskab:
"Fondskautioner" ses ikke i praksis at være
anvendt af fonde ud over, hvad der er almin-
deligt i forholdet aktionær/selskab.

b. For stifterens gæld:
En fonds kaution for stifterens gæld kan inde-
bære en væsentlig fordel for stifteren.
Sålænge kautionen ikke er blevet aktuel, vil
der imidlertid næppe kunne statueres en ud-
lodning fra fonden. Forholdet ses ikke at have
været prøvet i praksis.

1. Efter kildeskattelovens § 33 kan arvinger/lega-
tarer succedere i afdødes skattemæssige stilling.
Denne regel gælder også for fonde, uanset at fon-
den ikke vil være skattepligtig af avance ved even-
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4.7.4. Dispositioner i øvrigt.

4.7.4.1. Nedskrivning af aktiekapital i
fondsejede selskaber.

tuelt videresalg af aktivet, med mindre fonden
selv har udnyttet aktivet erhvervsmæssigt.
2. Successionsregien i kildeskattelovens § 33 gæl-
der også, selv om aktivernes værdi overstiger
modtagerens andel. Eks: Et bo består overvejen-
de af aktier med en lav anskaffelsessum i forhold
til handelsværdien. En til formålet stiftet fond
indsættes som legatar til en ubetydelig del af aktie-
posten. Samtlige aktier udlægges til fonden, som
udsteder gældsbreve på forskelsbeløbet. Gælds-
brevet udlægges til de øvrige arvinger.
Herefter kan der ske følgende:
a. Fonden beholder aktierne og anvender udbyt-
tet til forrentning og afdrag på de udstedte
gældsbreve. Dette er det normale forløb.
b. Fonden lader aktiekapitalen i selskabet ned-
skrive (ligningslovens § 16 A, stk. 1) eller sælger
aktierne til det udstedende selskab (ligningslovens
§ 16 B, stk 1) og anvender det udbetalte beløb til
at indfri de udstedte gældsbreve.
c. Fonden sælger aktierne til de øvrige arvinger,
der som betaling anvender de af fonden udstedte
gældsbreve. Herefter har arvingerne opnået en
højere anskaffelsessum på aktierne uden, at der
på trods af successionen er konstateret nogen
skattepligtig avance.

a. En fremgangsmåde består i, at fonden afkøber
stifteren hans aktier i et selskab, hvorefter dettes
aktiekapital nedskrives, og kapital + reserver ud-
loddes til fonden, der benytter udlodningen til at
betale stifteren.
Forholdet muliggør køb af selskaber på kredit,
hvorefter selskabets egne midler benyttes til at be-
tale købet.
Dette tangerer problemstillingen i aktieselskabs-
lovens § 115, stk.4, efter hvilken bestemmelse en
aktionær ikke kan låne midler af selskabet til at
betale hans køb af selskabets aktier.
Skattemæssigt muliggøres dispositionen derved,
at udlodning er skattefrie for fonde.
For personer og andre, som ikke er skattefri af ud-
lodninger, vil dispositionen oftest blive hindret af,
at de fra selskabet udloddede beløb er undergivet
almindelig indkomstskattepligt i henhold til lig-
ningslovens § 16 A.
b. En anden fremgangsmåde består i nedskriv-
ning af aktiekapitalen i fondsejede selskaber,
hvorved aktiemajoriteten ved nytegning overgår
til stifterne. Forholdet er, såfremt der findes skjul-
te reserver i selskaberne, i strid med de af skatte-
myndighederne opstillede betingelser for godken-
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delse, hvorefter fondens midler og afkastet heraf
ikke må kunne tilbageføres til stifteren.
Under alle omstændigheder vil den, der tegner
aktier til underkurs, være skattepligtig af den for-
del, han opnår, jfr. U.f.R. 1958, s. 1164 H
(Espholin-dommen). Forholdet er således først og
fremmest et ligningsmæssigt kontrol- og vurde-
ringsproblem.
c. Aktionærer, som ikke kan opnå dispensation
efter bestemmelserne i henholdsvis ligningslovens
§ 16 A, stk. 2, og ligningslovens § 16 B, stk. 2,
kan i stedet sælge aktierne til en fond, som videre-
overdrager til det udstedende selskab.

4.7.4.2. Ændring af stemmeret på aktier i
et selskab, der ejes dels af en fond, dels af
fondens stifter.

4.7A3. Fusion af fondsejet selskab med et
af stifteren ejet selskab.

Dispositionen foretages på den måde, at stifteren
først sælger aktiemajoriteten til fonden, f.eks. 80
% af aktiekapitalen, mens han selv beholder de
resterende 20 % . Derefter ændres den hidtidige
stemmeret på aktierne, f.eks. fra 1-1 til 1-10 til
fordel for stifteren, som derved vil opnå en stem-
memajoritet på 200 mod fondens 80 og have gen-
erhvervet sin beherskelse af selskabet.
Efter gældende skattepraksis antages ændringen
afstemmeretten ikke at udløse nogen form for be-
skatning.

Hvis værdien af stifterens selskab er større end
værdien af fondens selskab, kan stifteren ved fusi-
onen skattefrit opnå majoriteten i det sammen-
sluttede selskab og dermed beherskelsen af fonds-
selskabets virksomhed.
Er værdien af stifterens selskab mindre, kan ma-
joriteten ikke skattefrit opnås ved at tildele stifte-
ren et forholdsmæssigt større antal aktier, end
fonden får. Dette ville nemlig repræsentere en ud-
lodning fra fonden til stifteren. Udlodningen vil
være skattepligtig for stifteren, og endvidere vil en
sådan udlodning eventuelt diskvalificere fonden
som selvstændig i forhold til stifteren, jfr. be-
mærkningerne foran under 4.7.1.3. Betydningen
af disse sanktioner er dog begrænset, sålænge det
er muligt at opnå det samme ved ændring afstem-
meretten.

4.7.5. Udvalgets sammenfattende vurdering. Ved vurderingen af de omtalte dispositioner,
hvori fonde indgår som et væsentligt led, må
man formentlig først udsondre dem, som alene
frembyder et kontrol- og vurderingsproblem,
nemlig eksemplerne 4.7.1.3. og 4.7.1.4. om salg
af aktiver til en fond, den for høje rente under
4.7.2.1. og 4.7.2.2. samt eksempel 4.7.4.1. om
udlodning af skjulte reserver. Disse adskiller sig
nemlig ikke fra andre tilfælde af kontrahering mel-
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lem parter, som ikke har modstående interesser.
Af de øvrige må endvidere formentlig udsondres
dem, som må anses for gennemførlige, også uden
at anvende fonde. Dette gælder f.eks. udlodning
ved nedskrivning af aktiekapital og salg af aktier
til det aktieudstedende selskab samt ændring af
stemmeret og fusion. I disse tilfælde kunne i stedet
anvendes holdingselskaber, bl.a. fordi udlodning
af aktieudbytter til selskaber, der ejer mere end
25 % af aktiekapitalen i det udbyttegivende sel-
skab, er skattefri for holdingselskabet efter sel-
skabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2, og fordi der
efter ophævelsen af udligningsskatten heller ikke
skal betales skat af det udloddende selskab.
For så vidt angår successionseksemplerne under
4.7.3. kunne fonde også dér erstattes med hol-
dingselskaber, idet selskaber også er omfattet af
successionsreglerne. Derimod ville videresalget af
aktierne medføre avancebeskatning i holdingsel-
skabet, og netop denne del af dispositionen er ef-
ter udvalgets opfattelse et særligt uheldigt udslag
af succesionsreglernes anvendelighed ved fonde.
De øvrige eksempler er i væsentlig grad betinget
af, at fonde ikke beskattes af renter og løbende
ydelser. Om disse forhold kan der derfor henvises
til udvalgets vurdering af disse indtægtsarters
skattemæssige behandling i afsnit 6.1.1. og 6.1.3.
løvrigt er det et spørgsmål, om ikke visse af de an-
førte mere særprægede dispositioner kan tilside-
sættes allerede efter gældende skatteret, og så vidt
udvalget er orienteret, er der da også af skatte-
myndighederne rejst tvivl om holdbarheden af
nogle af dispositionerne.

Offentliggjorte kendelser eller domme ses imid-
lertid ikke at foreligge.
Ved bedømmelsen af dispositionerne må man
endvidere holde sig for øje, som allerede nævnt
i indledningen til dette afsnit, at der i et vist om-
fang er tale om ydertilfælde, som ikke kan betrag-
tes som typiske for de danske fondsdannelser i al-
mindelighed.
Når de imidlertid faktisk forekommer, må det for-
mentlig ses som et udslag af de samme forhold,
som har ført til stigning i antallet af fondsdannel-
ser i de senere år, nemlig som udslag af samspillet
mellem de stigende skattesatser for almindelig og
særlig indkomst samt for beregning af formue-
skat, sammenholdt med det forhold, at fonde er
den for en skatteyder eneste praktiske mulighed
for at overføre beløb til et andet skattesubjekt
(fonden), uden at selve overførelsen udløser no-
gen afgift hos modtageren og med den virkning,
at det løbende afkast af de overførte midler vil
kunne akkumuleres skattefrit.
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4.8. Skattetræk - Udbytteskat.

4.8.1. Indeholdelsespligtige.

4.8.2. Ikke-indeholdelsespligtige.

Efter kildeskattelovens § 65 har aktieselskaber
m.fl. pligt til at indeholde (tilbageholde) skat i ak-
tieudbytte m.v.
Denne skat, der kaldes udbytteskat, udgør 30 %
af det samlede udbytte. Indeholdelse af udbytte-
skat skal foretages uden hensyn til de enkelte ak-
tionæres eller andelshaveres individuelle forhold.
Udbytteskatten er ikke en skat, der pålignes sel-
skabet, men en skat, som selskabet indeholder og
indbetaler på aktionærernes eller andelshavernes
vegne. Det er dog alene selskabet, der er ansvar-
ligt for, at indeholdelse af udbytteskat sker efter
lovens regler.
For fuldt skattepligtige personer og for selskaber
og foreninger m.v., der er hjemmehørende her i
landet, er udbytteskatten en foreløbig skat, som
fradrages i den beregnede endelige skat. For be-
grænset skattepligtige personer og for selskaber
m.v., der er hjemmehørende i udlandet, er ud-
bytteskatten en endelig skat, som tilfalder staten.
I henhold til flere af de mellem Danmark og en
række lande afsluttede overenskomster til undgå-
else af dobbeltbeskatning har Danmark helt eller
delvis givet afkald på beskatningsretten til aktie-
udbytte, der fra Danmark tilflyder aktionærer i de
pågældende lande.
De selskaber, det påhviler at foretage indeholdelse
af udbytte skat, har pligt til - uanset om udbytte
deklareres - at indsende meddelelse til statsskatte-
direktoratet om enhver vedtagelse med hensyn til
udbytte truffet af en generalforsamling eller et an-
det ansvarligt organ.

Pligten til at indeholde udbytteskat omfatter
aktie- og anpartsselskaber, der er hjemmehøren-
de og indregistrerede her i landet, samt andre sel-
skaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter person-
ligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler
overskuddet i forhold til den kapital, deltagerne
har indskudt i selskabet (visse andelsselskaber
med begrænset ansvar).
Pligten omfatter, jfr. kildeskattelovens § 65, stk.
3, tillige investeringsforeninger, der udsteder om-
sættelige beviser, certifikater, for medlemmers
indskud.

Indeholdelsespligten omfatter ikke udenlandske
aktieselskaber m.fl., der er begrænset skatteplig-
tige her i landet, brugsforeninger, indkøbsfor-
eninger, produktions- og salgsforeninger samt
andre foreninger, herunder de såkaldte kontofø-
rende investeringsforeninger, der er omfattet af
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4.8.3. Fritagelse for indeholdelse af
udbytteskat.

lov nr. 166 af 16. maj 1962 om beskatningen af
medlemmer af investeringsforeninger, korporati-
oner, stiftelser, legater og selvejende institutioner.
Endelig er enkelte aktieselskaber, der beskattes ef-
ter reglerne for kooperative virksomheder, ikke
omfattet af indeholdelsespligten.

Efter kildeskattelovens § 65, stk. 4, som er indsat
ved lov nr. 605 af 14. december 1977, kan minis-
teren for skatter og afgifter fastsætte regler om, at
der ikke skal indeholdes udbytteskat i udbytte:

1. Som et moderselskab under de betingelser,
der er anført i selskabsskattelovens § 13, stk.
1, nr. 2, modtager i udbytte af aktier eller an-
dele i et datterselskab,

2. som de i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr.
6, nævnte foreninger, legater og selvejende in-
stitutioner m.v. eller de i samme lovs § 3, stk.
stk. 1, omhandlede institutioner m.v., der er
fritaget for skattepligt, modtager af aktier eller
andele i selskaber, der er hjemmehørende her
i landet.
Fritagelsen for indeholdelsen af udbytteskat
kan kun ske mod forevisning af et særligt fri-
kort, der efter anmodning udstedes af ved-
kommende ligningsmyndighed - kommunen.
Frikortet udstedes på foreningens CIR-num-
mer. For foreninger m.v., der ikke har CIR-
nummer, oplyses personnummer for forman-
den eller en anden person, der er berettiget til
at handle på aktionærens vegne.
Den hidtidige ordning, hvorefter foreninger
m.v., som ikke er skattepligtige her i landet,
kan begære indeholdt udbytteskat udbetalt,
jfr. kildeskattelovens § 67, stk. 3, er stadig gæl-
dende.
Foreninger m.v., der ikke ønsker at anvende
frikortordningen, kan således stadig få den
indeholdte udbytteskat tilbagebetalt enten ved
indsendelse af udbytteattest (U 1) i behørig
udfyldt stand til ligningsmyndigheden (i Kø-
benhavn til skattedirektoratet) for påtegning
om skattepligtsforholdet eller efter forud ind-
hentet skriftlig tilladelse fra statsskattedirekto-
ratet direkte til direktoratet,

3. til kapitalpensionskonti, der er omfattet af §§
12 og 13 i pensionsbeskatningsloven, og bånd-
lagte kapitaler, såfremt det er bestemt, at kapi-
talens afkast skal oplægges indtil et fastsat tids-
punkt, og afkastet ikke er indkomstskatteplig-
tigt for nogen.

Ved bekendtgørelse nr. 387 af 8. august 1978 har
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4.8.3.1. Attestation af udbytte, der er udbe-
talt uden indeholdelse af udbytteskat.

4.8.4. Udbyttemodtager.
4.8.4.1. Udbytte, der tilfalder fuldt skatte-
pligtige personer (kildeskattelovens § 1).

4.8.4.2. Udbytte, der tilfalder skattepligtige
selskaber og foreninger m.v. hjemmehøren-
de her i landet (selskabsskattelovens § 1).

Modregning af udbytteskat.

ministeren for skatter og afgifter bestemt, at der
ikke skal indeholdes udbytteskat i ovennævnte til-
fælde, for så vidt angår udbytte, hvor vedtagelsen
om udbetaling eller godskrivning er truffet den 1.
oktober 1978 eller senere.

Ved udbetaling af udbytte uden indeholdelse af
udbytteskat skal såvel selskabet, der udbetaler
udbyttet, eller den, der på selskabets vegne for-
midler udbetalingen som udbyttemodtageren, el-
ler den der handler på dennes vegne, attestere, at
udbytte er udbetalt uden indeholdelse af udbytte-
skat.

Attestationen skal indeholde oplysning om:
1. Udbyttemodtagerens navn, adresse og per-

son-nummer/CIR-nummer.
2. Selskabets navn.
3. Dato for vedtagelse af udbytteudbetalingen.
4. Størrelsen af det udbetalte udbytte.

For personer, der er fuldt skattepligtige her til lan-
det, er udbytteskatten som nævnt en foreløbig
skat.
På selvangivelsen skal som indkomst medregnes
det fulde erhvervede udbytte uden fradrag af in-
deholdt udbytteskat. I slutskatten, der beregnes
efter indkomstårets udløb, fradrages herefter 30
% af det selvangivne udbytte. Hvis der skal svares
særlig indkomstskat af udbyttet, foretages i stedet
et fradrag på 30 % af udbyttet i den beregnede
særlige indkomstskat.
Bestemmelserne om udbytteskat medfører, at
kontoførende investeringsforeninger hvert år skal
oplyse deres medlemmer, hvor stor en del af den
årlige tilskrivning, der hidrører fra aktieudbytte
(uden fradrag af udbytteskat).

Selskaber og foreninger m.v., der efter skattelov-
givningens almindelige regler har pligt til at med-
regne aktieudbytte ved indkomstopgørelsen, skal
medregne dette uden fradrag af indeholdt udbyt-
teskat.

Udbytteskat modregnes i den indkomstskat, der
pålignes selskaber og foreninger m.v. i det kalen-
derår, hvori udbyttet er erhvervet. Denne mod-
regning foretages for samtlige de her omhandlede
selskaber og foreninger m.v., uanset om det på-
gældende udbytte skal medregnes ved indkomst-
opgørelsen. Modregning sker på den måde, at
selskabet eller foreningen m.v. ved betaling af
indkomstskatten afleverer en attest for udbetalt
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4.8.4.3. Udbytte, det tilfalder begrænset
skattepligtige personer og selskaber m.v.
hjemmehørende i udlandet.

udbytte. Den del af indkomstskatten, der svarer
til det på attesten anførte beløb for udbytteskat,
anses derved for betalt. Attesten anvendes altså
for så vidt som betalingsmiddel. Overstiger attest-
ens beløb for udbytteskat den pålignede ind-
komstskat, udbetales det overskydende beløb
kontant.

For personer, der er begrænset skattepligtige her
til landet, samt for selskaber og foreninger m.v.,
der er hjemmehørende i udlandet, er den inde-
holdte udbytteskat en endelig skat. Den kan såle-
des ikke modregnes i skat, der vedrører eventuel
anden skattepligtig indkomst her fra landet.
I henhold til flere af de mellem Danmark og en
række lande afsluttede overenskomster til undgå-
else af dobbeltbeskatning, har Danmark helt eller
delvis givet afkald på beskatningsretten til aktie-
udbytte, der fra Danmark tilflyder aktionærer i de
pågældende lande.
Til brug for anmodninger om tilbagebetaling af
indeholdt udbytteskat i henhold til overenskom-
sterne, er der udarbejdet særlige blanketter, som i
udfyldt stand skal indsendes til statsskattedirekto-
ratet efter påtegning af skattemyndighederne i
udbyttemodtagerens bopælsland.

340



5. Alternative beskatningsformer.
5.1. Indkomstbeskatning.

I afsnit 4.5. er omtalt, hvorledes andre juridiske
personer end fonde beskattes. Det fremgår heraf,
at der i dag anvendes 5 hovedformer for beskat-
ning:

1. Aktieselskabsbeskatning, der beskatter ind-
komsten med 4o %, idet indkomsten stort set op-
gøres efter de samme regler, som gælder for per-

2. Kooperationsbeskatning, der beskatter en fik-
seret indkomst med 16 %, idet den fikserede ind-
komst opgøres til 4-6 % af formuen.

3. Investeringsforeningsbeskatning, der beskatter
indkomsten med 4o %, hvis den ikke efter for-
eningens vedtægter skal udloddes til medlemmer-
ne inden selvangivelsestidspunktet, medens der
slet ikke sker nogen indkomstbeskatning i fore-
ningen, hvis indkomsten skal udloddes.

4. Interessentskaber og kommanditselskaber,
hvorved virksomhedens overskud beskattes hos
deltagerne efter de almindelige personbeskat-
ningsregler.

5. Foreninger og fonde, som alene beskattes af
indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed.

I det følgende vil disse beskatningsformer blive
gennemgået med henblik på deres eventuelle an-
vendelighed ved beskatning af fonde.

5.1.1. Aktieselskabsbeskatning. Denne beskatningsform er nok den, som i den al-
mindelige debat er anset for det mest nærliggende
alternativ til den nugældende fondsbeskatning.
Dette kan begrundes med, at fonde hører til grup-
pen af juridiske personer, at flertallet af juridiske
personer beskattes efter regler i selskabsskattelo-
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Skattegodtgørelse.

5.1.2. Kooperationsbeskatning.

ven, og at den dominerende gruppe inden for sel-
skabsskatteloven netop er aktie- og anpartsselska-
berne.
Aktieselskaber beskattes som foran nævnt i prin-
cippet med 4o % af deres skattepligtige indkomst
opgjort efter stort set de samme regler, som gæl-
der for opgørelsen af den skattepligtige indkomst
for personer, d.v.s. at aktieselskaber normalt be-
skattes af alle indtægter, herunder renter, tilskud
og principielt gaver og løbende ydelser, men disse
to sidstnævnte forekommer næppe i praksis.
Derimod sker der ingen beskatning af aktieudbyt-
ter, som modtages fra andre selskaber, hvor aktie-
selskabet ejer mindst 25 % af aktiekapitalen, jfr.
selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr. 2.
Ejer selskabet mindre end 25 % af aktiekapitalen
i selskaber, der er skattepligtige i henhold til sel-
skabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, indrøm-
mes selskabet skattegodtgørelse, jfr. afsnit
4.5.2.2.1.

Når her i landet hjemmehørende aktieselskaber,
anpartsselskaber eller andre selskaber, i hvilken
ingen af deltagerne hæfter personligt, og som for-
deler overskuddet i forhold til deltagernes i selska-
bet indskudte kapital, udlodder udbytte, indrøm-
mes der i henhold til selskabsskattelovens § 17 A
udbyttemodtageren en skattegodtgørelse. Godt-
gørelsen udgør 15 % af udbyttet, og den skal
medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige
almindelige indkomst. Skattegodtgørelsen ind-
rømmes kun udbyttemodtagere, der er fuldt skat-
tepligtige her til landet af udbyttet.
Endvidere er der den i forhold til fondsproblema-
tikken væsentlige undtagelse fra indkomsbeskat-
ningen, at aktieselskaber ikke beskattes af ind-
skud til oprettelse eller udvidelse af aktiekapita-
len.
Hvis en generel overførelse af aktieselskabsregler-
ne til fonde tænkes gennemført, må der forment-
lig tages hensyn til, at en gavebeskatning ikke bør
gælde for beløb, som svarer til aktieselskabernes
indskud på aktiekapitalen, jfr. nedenfor afsnit
6.1.4. om gaveindtægter.

Denne beskatningsform, som er en indkomstskat,
fører faktisk til samme resultat som en egentlig
formuebeskatning, idet beskatning af en ind-
komst på 4 % af 16 % fører til samme resultat
som en direkte beskatning af formuen med 6,4
o/oo. Den eneste forskel er så vidt ses, at visse sær-
lige fradrag, f.eks. investeringsfradrag, som ind-
rømmes ved en traditionel indkomstopgørelse,
også er anset anvendelige for disse foreninger.
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5.1.3. Investeringsforeningsbeskatning.

5.1.4. Personbeskatning.

Om denne beskatningsform kan der derfor i det
hele henvises til de betragtninger, som er anført
nedenfor i afsnittet om formuebeskatning (5.2.).

Princippet i denne beskatningsform, der er nær-
mere beskrevet i afsnit 4.5., er, at de fiskale krav
anses tilstrækkeligt opfyldt, hvis årsindtægten ud-
loddes hurtigst muligt og derved undergives al-
mindelig indkomstbeskatning hos den, som mod-
tager udlodningen.
Overført på fonde ville dette synspunkt medføre,
at kun de fonde, som udelukkende virker som for-
midlere af indkomstoverførsler mellem yder og
modtager, opnår skattefrihed. Metoden fjerner
endvidere problemet om, hvorvidt ydelser fra
fonde til almenvelgørende eller almennyttige for-
mål bør medføre skattefrihed, idet enhver ved-
tægtsbestemt udlodning af midler til et hvilket
som helst formål medfører skattefrihed for de ud-
loddede beløb, blot udlodningen sker inden for en
kort periode, d.v.s. umiddelbart efter at årsind-
tægten er indtjent.
Systemet kan teknisk kombineres med en adgang
til at opnå fradragsret for henlæggelser til fremti-
dig udlodning inden for en afgrænset årrække til
visse fundatsmæssige formål.
En sådan henlæggelsesregel afviger dog fra reglen
om investeringsforeninger derved, at udlodnin-
ger blot fradrages i den skattepligtige indkomst,
medens investeringsforeningsreglen sætter fuld
udlodning af hele årsindkomsten som betingelse
for, at foreningen kan opnå skattefrihed.
Hvis man anser den skarpe skillelinie mellem be-
skatning og skattefrihed, som reglen om investe-
ringsforeninger er udtryk for, for betænkelig,
kunne en smidigere regel overvejes, f.eks. en regel
om, at ydelser til kvalificerede formål kan fradra-
ges, uanset om vedtægterne indeholder bestem-
melse om, at udlodning skal ske omgående.

Som det fremgår af afsnit 4.5.8. er der visse for-
mer for juridiske personer, som ikke er underkas-
tet selskabsskattelovens regler om 4o % ind-
komstbeskatning, navnlig interessentskaber og
kommanditselskaber, idet disse virksomheders
indtægter beskattes hos de deltagende personer
efter de almindelige personbeskatningsregler.
Dette rejser spørgsmålet, om også en almindelig
progressiv indkomstbeskatning skulle være an-
vendelig på fonde.
Imidlertid er baggrunden for personbeskatning af
interessentskaber og kommanditselskaber, at de
har deltagere, som hæfter personligt for selskabets
gæld. Ud fra en teoretisk betragtning ville en så-
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5.2. Formuebeskatning.

dan beskatning være vanskelig at begrunde, ef-
tersom fonde ikke har personligt ansvarlige delta-
gere, ja ikke har deltagere overhovedet.
Heller ikke mere pragmatiske grunde synes at tale
for, at fonde undergives personbeskatning. En
progressiv beskatning synes umotiveret for insti-
tutioner, hvis indkomst mere eller mindre er af-
hængig af egenkapitalens størrelse, medmindre
der også genindføres progressiv beskatning af ak-
tieselskaber m.v.
De tanker, der i de senere år har været fremme
om at lade alle erhvervsmæssige indtægter - også
for fysiske personer - beskatte efter aktieselskabs-
reglerne, og som har givet anledning til nedsættel-
se af et udvalg om virksomhedsbeskatning, taler
heller ikke for at indføre personbeskatning af fon-
de, i hvert fald ikke for så vidt angår erhvervs-
mæssige indtægter.

Efter gældende regler er formueskat en beskat-
ningsform, der alene vedrører personer. Denne
tradition går tilbage til den første statsskattelov af
1903 og har været opretholdt i de senere statsskat-
telove af 1912 og - den gældende - fra 1922.
Når man har begrænset formueskatten til at gæl-
de personer, hænger det uden tvivl sammen med
den almindelige opfattelse (jfr. f. eks. Kjeld Phi-
lip: Skattepolitik, 1965, side 282 ff), hvorefter for-
mueskatten er en slags substitut for en merind-
komstskat for formueafkast.
Begrundelsen for, at man i flere lande har følt et
behov for at beskatte personer hårdere af formue-
afkast ('unearned income') end af arbejdsind-
komst ('earned income'), skal formentlig søges i
følgende forhold: Finansieres et givet privatfor-
brug af arbejdsindkomst, må der, helt bortset fra
eventuelle fradragsberettigede driftsomkostnin-
ger, ydes en arbejdsmæssig indsats, der beslag-
lægger skatteyderens fysiske og tidsmæssige res-
sourcer.
Finansieres privatforbruget derimod af formueaf-
kast, er det ikke nødvendigt at yde en sådan ind-
sats, og dette gælder, uanset om formuen er er-
hvervet ved arv eller ved formueejerens egne tidli-
gere anstrengelser og opsparing.
Overvejelser af denne art har i forskellige lande
ført til forskellig udformning af skattereglerne. I
England har man undladt at indføre en egentlig
formueskat, men har i stedet lagt en tillægsskat på
formueafkast. I Danmark har man - efter preus-
sisk mønster - valgt at indføre en formueskat på
personer. Det danske valg må uden tvivl ses på
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baggrund af, at det under et mere primitivt lig-
ningssystem som det danske i 1903 var lettere at
konstatere formuens størrelse end indkomstens.
Formueskattens karakter af substitut for en hår-
dere beskatning af fysiske personers formueafkast
støttes af indførelsen af bestemmelsen i 1903-
loven, hvorefter formueskatten af mindre formu-
er bortfaldt, hvis indkomsten var så lille, at der
ikke skulle betales skat af den.
Synspunktet har også givet sig udslag i de siden
1933 gældende regler om nedslag i formueskatten
i tilfælde, hvor den samlede ansatte indkomst ikke
udgjorde over en vis procentdel af den for samme
skatteår ansatte skattepligtige formue (svarende
til den indtil udgangen af 1979 gældende regel i
udskrivningslovens § 11).
Skattelovskommisionen foreslog i sin betænkning
fra 1948 en udvidelse af formueskatten, således at
denne kom til at omfatte foreninger, korporatio-
ner, stiftelser, legater og selvejende institutioner,
dog således at der alene skulle svares formueskat
"af formue anbragt i erhvervsmæssig virksom-
hed' . Endvidere foreslog kommisionen (betænk-
ningen, side 25) formueskat pålagt selskaber (ak-
tieselskaber), foreninger og institutioner med
hjemsted i udlandet, for så vidt angik den her i
landet værende formue. Samtidig foreslog kom-
misionen skattepligt af formue tilhørende døds-
boer.
Skattelovskommisionens forslag blev fulgt op af et
af finansminister Viggo Kampmann fremsat lov-
forslag (nr. 157 af 11. maj 1954, Folketingstiden-
de 1953/54, tillæg A, spalte 2673). I forhold til
skattelovskommisionens betænkning gik lovfor-
slaget tillige ind for en formuebeskatning af
brugsforeninger, produktions- og salgsforenin-
ger, gensidige forsikringsforeninger, kreditfore-
ninger, hypotekforeninger og spare- og lånekas-
ser.
Dette lovforslag blev ikke vedtaget, og ved sel-
skabsskatteloven af 1960 pålagdes der alene de af
loven omfattede selskaber indkomstskat, ikke for-
mueskat.
Heller ikke ved den ændring af selskabsskatte-
loven, hvorved sparekasser inddroges under skat-
tepligt (lov nr. 645 af 19. december 1975) var
spørgsmålet om en formueskat for sparekasser
fremme.
Det skal herefter vurderes, om den hidtidige frita-
gelse af fonde for formuebeskatning fortsat bør
opretholdes.
Forlods bemærkes, at selve den omstændighed, at
fonde "ejer sig selv" eller "ikke ejes af nogen,"
næppe kan udgøre en selvstændig begrundelse for

345



fritagelse, men alene kan tillægges vægt på bag-
grund af, at den statslige formueskat historisk ale-
ne har været anvendt på fysiske personer.
Derimod synes behovet for formuebeskatning af
fonde ikke at kunne vurderes uafhængigt af, i
hvilket omfang de indkomstbeskattes, idet fondes
fortsatte eksistensmulighed må antages at afhæn-
ge af den samlede beskatning, medens det ikke er
afgørende, om skatten opkræves som en
indkomst- eller formueskat.
Noget taler dog for, at det offentliges fiskale hen-
syn ud fra en skatteteknisk betragtning bedst vil
kunne tilgodeses gennem en ren indkomstskatte-
ordning. En formueskat vil i første række være
tyngende eller måske prohibitiv for de fonde, der
besidder landbrugsejendomme (medmindre dis-
se er undtaget for skattepligten efter selskabsskat -
telovens § 3, stk. 1, nr. 5), ligesom formueskatten
i visse tilfælde vil ramme særlig hårdt for de ofte
store fonde, hvis kapital er placeret i aktier i dan-
ske aktieselskaber, og som derfor ud fra en er-
hvervsøkonomisk og beskæftigelsesmæssig syns-
vinkel tiltrænger særligt hensyn.
På den anden side adskiller disse forhold sig næp-
pe væsentligt fra, hvad der gælder for visse per-
sonligt ejede landbrugsejendomme og aktiesel-
skaber, og i hvert fald for de rene familiefonde kan
det anføres, at der her for en realøkonomisk be-
tragtning foreligger en situation, der frembyder
en vis parallel til et personligt ejerforhold til for-
muen. Vægten af denne betragtning afhænger
selvsagt af, hvilke regler der fremtidig vil kom-
me til at gælde for administration af familiefon-
de.
I hvilken udstrækning oprettelse af en række fon-
de - herunder familie- og virksomhedsfonde- af
fondsstifterne har været begrundet i ønsket om at
undgå formuebeskatning af de midler, der er
overført til sådanne fonde, lader sig ikke efter-
prøve. Ved en formuebeskatning af alle fonde vil-
le dette uønskelige motiv for fondsoprettelser
kunne fjernes. En formuebeskatning af fondene
kunne imidlertid få til følge, at der blev oprettet
færre fonde, hvilket af andre samfundsmæssige
hensyn, så som lettelse af et generationsskifte, vi-
dereførsel af virksomheder og støtte af almennyt-
tige formål, måske ikke kunne anses for ønskeligt.
For de almennyttige fonde vil de særlige hensyn,
der har begrundet de hidtidige skattelempelses-
regler, formentlig udgøre et selvstændigt argu-
ment imod en formuebeskatning, som reduce-
rer deres muligheder for at varetage deres hidti-
dige almennyttige formål, og det foran omtalte -
ikke vedtagne - lovforslag af 11. maj 1954 inde-
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holdt da også en lempelsesadgang for disse fonde.
Ved en vurdering af, om der nu vil være grundlag
for at foreslå fonde pålagt formueskat, er det såle-
des antagelig berettiget - også i lyset af den histo-
riske udvikling - at lægge til grund, at det næppe
vil være hensigtsmæssigt at udvide den siden 1903
eksisterende formueskattepligt for personer til og-
så at omfatte alle fonde.
Om der ønskes en formuebeskatning specielt for
familiefonde må bero på en politisk afvejning, og
en sådan beskatning må i givet fald forudsætte en
klar afgrænsning af de fonde, der inddrages. En
helt generel udvidelse af det traditionelle område
for formuebeskatningen til at omfatte alle fonde
bør efter underudvalgets mening i hvert fald ikke
ske, uden at der foretages grundige principielle
overvejelser over formueskattens generelle place-
ring i skattesystemet. Det vil i denne forbindelse
være helt nødvendigt at inddrage spørgsmålet om
andre juridiske personers medtagelse under for-
mueskatten, men dette spørgsmål ligger uden for
underudvalgets kommissorium.
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6. Underudvalgets overvejelser og konklusioner.
6.1. Bør alle fonde beskattes af alle indtægtsarter?

Almindelige bemærkninger. Det er karakteristisk, at skattefriheden for fonde
først i de senere år har været genstand for reel kri-
tik.
Ved indførelsen af den statslige indkomstskat i
1903 blev fonde ikke inddraget under beskatning,
men de blev dog undergivet kommunal erhvervs-
beskatning. Beskatning af fonde blev først indført
ved statsskatteloven af 1922, og da kun for så vidt
angik erhvervsmæssig indtægt. I bemærkninger-
ne til lovforslaget anføres det herom:

"Man har derhos foreslået, i lighed med hvad
alt er tilfældet ved den kommunale erhvervs-
beskatning, jfr. lov af 15. maj 1903 § 10, at ud-
vide skattepligten for selskaber og foreninger
således, at også stiftelser og korporationer og
selvejende institutioner, for så vidt og i det om-
fang de driver erhvervsvirksomhed, bliver
indkomstskattepligtige, dog at skattepligten
bortfalder, hvis den pågældende indkomst
udelukkende anvendes i velgørende, humane,
kunstneriske, videnskabelige eller deslige øje-
med."

Endnu i skattelovskommisionens betænkning fra
1948 er berettigelsen af skattefriheden ubestridt,
selv om der antydes tvivl med hensyn til familie-
fonde. I bemærkningerne til kommisionens lov-
udkast vedrørende gaveafgift hedder det således:

"Det er ovenfor anført, at rene livsgaver til
foreninger, stiftelser, legater og lignende selv-
ejende institutioner ikke er indkomstskatte-
pligtige. Heller ikke skattelovsudkastet (jfr. §
36, nr. 7) har foreslået indkomstskattepligt for
sådanne gaver. I overensstemmelse med de
hovedsynspunkter, der ligger til grund for ga-
veafgiften - der ikke tilsigtede nogen ny ind-
tægt for statskassen, men derimod en lempeli-
gere beskatning af tidligere indkomstskatte-
pligtige ydelser - er der ikke i udkastet foreslå-
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et indført gaveafgift af sådanne gaver, bortset
fra gaver til familiefideikommiser og lignende.
De institutioner og lignende, som betænkes
med gaver, er meget ofte af almenvelgørende
eller almennyttig karakter, og en beskatning af
gaver af denne art kunne muligt modvirke ly-
sten til at betænke formål, der fortjener støtte,
hvilket ville være lidet heldigt. Dette hensyn
gør sig vel mindre stærkt gældende, hvor der
til nydelsen af et legat er en vis fortrinsret for
familie, eller hvor legatet virker inden for en
snæver kreds, f.eks. én eller flere familier.
Hvor legatet - hvilket som oftest er tilfældet -
har til formål at yde hjælp i trangstilfælde, til
uddannelse, etablering eller lignende, og hvor
uddeling sker efter en bestyrelses skøn til de
bedst kvalificerede indenfor den pågældende
kreds, synes meget dog at tale for at opretholde
den hidtil gældende skattefrihed også for gaver
til legater med snævrere virkeområde."

Ved indførelsen af selskabsskatteloven i 1962 er
det kun beskatningen af erhvervsindtægt, der på-
kalder interesse, og dette skyldes, at institutions-
beskatningen på dette tidspunkt normalt var lave-
re end aktieselskabsbeskatningen.
Fra bemærkningerne til lovforslaget citeres:

"En selvejende institution eller en forening
m.v., jfr. statsskattelovens § 2, nr. 5, g, og
nærværende lovforslags § 1, stk. 1, nr. 6, er
principielt skattepligtig af overskud ved er-
hvervsmæssig virksomhed, også hvis dette
overskud efter vedtægterne kan anvendes til
almennyttige formål. I disse tilfælde har man
dog efter den gældende lovgivning i medfør af
fritagelsesbestemmelsen i statsskattelovens §
2, nr. 5, g, fritaget helt for beskatning, såfremt
en væsentlig del af den samlede indkomst hid-
rører fra andet end erhvervsmæssig virksom-
hed.
Med hensyn til kommuneskatten kan kom-
munalbestyrelsen tilstå selskaber, stiftelser,
foreninger frihed for at svare kommuneskat
for så vidt angår den del af deres overskud, der
anvendes i almene, velgørende, humane,
kunstneriske, videnskabelige eller lignende
øjemed.
Efter de gældende beskatningsregler er den
gennemsnitlige beskatning af aktieselskaber
væsentlig højere end institutionsbeskatnin-
gen. Den lavere beskatningsprocent for selvej-
ende institutioner finder ikke alene anvendelse
på institutioner med almennyttige formål,
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på institutioner med almennyttige formål,
men på enhver selvejende institution m.v.,
f.eks. også på rene familielegater.
Ved udformningen af beskatningsreglerne for
selvejende institutioner m.v. forekommer det
naturligt at tage hensyn til andre erhvervsvirk-
somheder, f.eks. aktieselskaber og personlige
firmaer, som de pågældende institutioner
m.v. konkurrerer med. I nærværende lovfor-
slag er aktieselskabers indkomst foreslået be-
skattet med 44 % af den del af indtægten, der
overstiger 5.000 kr., jfr. § 17 °. Ud fra prin-
cippet om så vidt mulig ligelig beskatning af
indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed, er
det foreslået, at selvejende institutioner og
foreninger m.v. skal svare skatten af deres ind-
tægt ved erhvervsmæssig virksomhed efter
samme regler.
Denne ordning må i almindelighed anses for
rimelig, og der synes alene at være grund til
en lempeligere beskatning i tilfælde, hvor en
selvejende institutions formål ifølge vedtæg-
terne er almenvelgørende eller på anden måde
almennyttigt. En lempeligere beskatning i dis-
se tilfælde bør næppe indrømmes efter de hid-
til fulgte retningslinier. Erfaringerne har vist,
at det ofte er en forholdsvis beskeden del af er-
hvervsindtægten, der anvendes til almennyt-
tigt formål; den overvejende del af indtjenin-
gen investeres i den erhvervsmæssige virk-
somhed. Der har foreligget tilfælde, hvor man
har måttet nedsætte aktieselskabers beskat-
ning til institutionsskat i henhold til den foran
beskrevne praksis, og hvor de til almennyttige
formål medgåede beløb har været langt min-
dre end den skattebesparelse, som er opstået
ved skattenedsættelsen. Der synes ikke at være
rimelig grund til, at de beløb, som den selvej-
ende institution anvender til konsolidering,
skal beskattes lavere end de beløb, som et ak-
tieselskab anvender til samme formål. Der
foreslås derfor en ny ordning med hensyn til
skattenedsættelse for institutioner med almen-
nyttige formål samt for aktieselskaber, hvis ak-
tiekapital praktisk taget udelukkende ejes af en
institution med almennyttigt formål. Efter § 3,
stk. 2, kan de nævnte institutioner og selskaber
opnå skattefritagelse for de beløb, der i det på-
gældende indkomstår er anvendt til almennyt-

1) Det bemærkes, at grundlaget for skatteberegningen var
anderledes end efter nugældende regler. Den reelle skatte-
procent i forhold til det nuværende beregningsgrundlag sva-
rede således til 32-34%.
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tige formål. Institutioner og foreninger kan
endvidere efter reglen i stk. 3 opnå skattefrita-
gelse for beløb, der er henlagt til de nævnte for-
mål. Det er dog en betingelse herfor, at de hen-
lagte beløb efter finansministerens skøn er ef-
fektivt udskilt fra erhvervsvirksomheden og
anbragt uden for denne, samt at ledelsen er
forpligtet til ikke at stille beløbene til dispositi-
on for erhvervsvirksomheden.
Ved opgørelsen af det beløb, der kan fritages
for beskatning, skal eventuel indtægt ved ikke-
erhvervsmæssig virksomhed i første række an-
ses for medgået til det almennyttige formål".

I finansminister Kjeld Philips forelæggelsestale
omtales skattefriheden af udbytter og renter, men
det er i øvrigt også her den øgede beskatning af
erhvervsindtægter, der er hovedtemaet, jfr. føl-
gende uddrag:

' ' Hidtil er disse institutioner blevet beskattet
af deres indtægt ved erhvervsvirksomhed,
herunder indtægt af fast ejendom. Deres øvri-
ge indtægt, f. eks. renter af obligationer eller
udbytte af aktier, har været skattefri. Den
skat, de har skullet betale af deres erhvervsind-
tægt, har gennemgående været en del lavere
end aktieselskabsskatten. I almindelighed har
beskatningen udgjort lidt over 15% af er-
hvervsindtægten. I visse tilfælde har man end-
og bevillingsmæssigt helt fritaget sådanne in-
stitutioner for beskatning, nemlig når institu-
tionens formål udelukkende er almenvelgø-
rende eller på anden måde almennyttigt. Da
institutionsbeskatningen bl. a. er begrundet
med hensynet til de virksomheder, institutio-
nerne konkurrerer med, er fritagelse dog ikke
indrømmet, når den overvejende del af insti-
tutionens indtægt hidrører fra erhvervsmæssig
virksomhed.
Også efter forslaget skal institutioner kun be-
skattes af deres indtægt ved erhvervsmæssig
virksomhed. Renteindtægter og aktieudbytter
er altså fortsat skattefri. Dog er begrebet er-
hvervsmæssig virksomhed udvidet. Det om-
fatter efter forslaget også indtægt, der hidrører
fra ret til andel i udbyttet af en erhvervsmæssig
virksomhed, som ikke drives af institutionen
selv.
Institutionernes indtægt ved erhvervsmæssig
virksomhed skal principielt beskattes på sam-
me måde som aktieselskabers indkomst. Det
vil sige, at skatten andrager 44 % af indtægten
ud over 5.000 kr., og at halvdelen af skatten
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kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Dette
er en forhøjelse i forhold til de gældende satser.
Til gengæld skal institutioner med almenvel-
gørende eller på anden måde almennyttigt for-
mål efter andragende herom kunne opnå fra-
drag i den skattepligtige indkomst for det be-
løb, hvormed udgifterne til de almennyttige
formål overstiger de skattefri indtægter eller
lignende. Dette vil betyde, at institutioner
med almennyttige formål i praksis kun kom-
mer til at betale skat af den del af erhvervsind-
tægten, som anvendes til erhvervsvirksomhe-
den. Af denne del af indtægten bliver de til
gengæld beskattet på lige fod med de virksom-
heder, de konkurrerer med."

I folketinget påkaldte spørgsmålet sig kun spar-
som interesse, men omtales dog af et par af ordfø-
rerne, hvis indlæg citeres her:

Hans R. Knudsen (S):
"Om beskatningen af institutioner vil jeg ger-
ne sige, at jeg finder det rimeligt, at denne be-
skatning stort set bliver ført å jour og følges
med aktieselskabsbeskatningen."

Påbøl (V):
"Reglerne om institutionernes skat har jeg i
og for sig ikke noget særligt at indvende imod,
men det bliver nødvendigt nærmere at gen-
nemgå dem i udvalget for helt at blive klar over
deres konsekvenser. Princippet om, at institu-
tioner, der driver erhvervsvirksomhed, skal
beskattes på lige fod med virksomheder, der
driver erhvervsvirksomhed under aktiesel-
skabsform, er jeg i og for sig enig i, og for vel-
gørende og almennyttige foretagender er der
jo mulighed for at bevilge fritagelse".

Omkring midten af 1960-erne begyndte kritikken
af familiefondenes skatteforhold at sætte ind, men
der var fortsat ingen uenighed om, at almennytti-
ge fonde burde indtage en skattemæssig særstil-
ling.
Synspunkterne kom frem i forbindelse med de i
1967 fremsatte lovforslag om ophævelse af fra-
dragsretten for løbende ydelser og renter af gæld
til familiefonde. I bemærkningerne til lovforsla-
gene hedder det bl.a.:

"Den skattepligtige kan opnå store besparel-
ser, når han forpligter sig juridisk til at yde en
sådan fond løbende ydelser, der omfattes af
ligningslovens § 14, stk.2. Ydelserne kan fra-
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drages i den skattepligtiges indkomst, uanset
om der er ydet den skattepligtige vederlag for
den påtagne forpligtelse, eller denne er påtaget
ensidigt som en gavedisposition.
Nogle familiefonde har udelukkende et fami-
liemæssigt formål, og det er her særligt klart,
at fradragsretten for løbende ydelser til fonden
virker urimelig. Andre familiefonde har tillige
et vist almennyttigt formål. I mange tilfælde
har det familiemæssige formål dog en vis for-
trinsstilling forud for det almene formål, såle-
des at dette kun får gavn af fonden, hvis der
er midler til overs, når det familiemæssige for-
mål er tilgodeset. En del af familiefondene gi-
ver dog utvivlsomt vægtige bidrag til sam-
fundsmæssige opgaver, men det familiemæs-
sige islæt begrænser under alle omstændighe-
der muligheden herfor, og det er uvist, om det
almene formål kan få bidrag af større betyd-
ning. Det er derfor anset for rigtigt at undtage
løbende ydelser til familiefonde fra den ube-
grænsede fradragsret efter § 14, stk. 2.

Det må antages, at fonds med blandet familie-
mæssigt og almennyttigt formål i mange til-
fælde vil kunne deles i 2 selvstændige fonds,
nemlig en ren familiefond og en fond, der ale-
ne har andre formål end de familiemæssige.
Løbende ydelser til den sidstnævnte fond vil
da kunne fradrages fuldt ud, når betingelserne
i ligningslovens § 14, stk.2, er opfyldt".

Tilsvarende synspunkter fremhæves i finansmi-
nister Grünbaums forelæggelsestale, hvor det an-
føres:

"Disse forslag må ses på baggrund af, at det
familiemæssige formål, som disse fonds vare-
tager, ikke med rimelighed kan begrunde de
gældende fradragsregler. Det er naturligvis
særligt klart, når fonden udelukkende har et
familiemæssigt formål. En del familiefonde
har dog tillige et vist almennyttigt formål, men
ofte således, at det almene formål kun kan få
fordel af fonden, hvis der er midler til overs,
når det familiemæssige formål er tilgodeset.
Jeg er klar over, at en del familiefonds også
giver bidrag til samfundsgavnlige formål, men
har dog ikke fundet grundlag for at foreslå en
særregel for sådanne tilfælde. For det første
ville det praktisk være meget vanskeligt at dra-
ge en grænse her. For det andet må det erin-
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dres, at det familiemæssige formål under alle
omstændigheder begrænser fondens mulighe-
der for at støtte almene formål, så det ofte må
henstå ganske uvist, i hvilket omfang dette
faktisk vil ske. Som en udvej, der formentlig
ofte vil være farbar,peges der i bemærkninger-
ne til lovforslaget på en deling af fonds med
blandet formål, så der bliver en selvstændig
fond, der udelukkende har andre formål end
det familiemæssige".

Lovforslagene resulterede i den nugældende ud-
formning af ligningslovens §§ 14 og 17, hvorefter
fradrag for løbende ydelser samt renter af gave-
gæld til familiefonde ikke tillades.
Selv om lovændringen fra 1967 ikke direkte be-
rørte fondenes skattepligt, antyder argumentatio-
nen omkring lovforslagene dog, hvorfor beretti-
gelsen af skattefriheden i de seneste år stadig hyp-
pigere bliver bestridt.
Fondsstrukturen har nemlig i denne periode sta-
dig hyppigere fundet anvendelse.
Årsagen hertil er ikke ændrede regler for beskat-
ning af fonde, men må formentlig søges i udvik-
lingen i skattereglerne på andre måder.
Som væsentlige momenter af denne art kan næv-
nes:

1. Den forøgede almindelige indkomstbeskatning.
Det er her naturligt at betragte skatteudviklin-
gen fra 1962 og fremover, idet 1962 var året,
hvor der blev indført en beskatning af avancer
ved aktiesalg.
11962 udgjorde de personlige indkomstskatter
12,2 % af bruttofaktorindkomsten. I 1979 var
de steget til 26,2 %.
I samme periode steg de samlede skatter og af-
gifter fra 26,2 % af bruttofaktorindkomsten til
52,5 %.
Af de samlede skatter og afgifter udgjorde de
personlige indkomstskatter 45,9 % i 1962
mod 49,9 % i 1979.
Formueskatten set i forhold til de samlede an-
satte formuer har derimod udvist en vis ned-
gang.
I 1962 udgjorde den 4,8 o/oo af formuen, i
1979 4,2 o/oo.

2. Indførelsen af særlig indkomstskat på overdragelser
af erhvervsaktiver, som tidligere helt eller del-
vis var indkomstskattefri.
De første regler om særlig indkomstskat blev
indført i 1958 og omfattede da hovedsagelig
goodwill, driftsmidler og fra 1960 fast ejen-
dom.
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Selv orn fortjenester på goodwill og driftsmid-
ler allerede i 1940-erne var blevet undergivet
en vis indkomstbeskatning, repræsenterede
den særlige indkomst dog formentlig en vis
skærpelse af beskatningen af disse aktiver, og
for fast ejendom uden for spekulations- og næ-
ringstilfælde var beskatningen en nydannelse.
I 1968 blev endvidere genvundne afskrivnin-
ger på fast ejendom generelt inddraget under
den særlige indkomstbeskatning, efter at der
allerede i 1958 var indført beskatning af gen-
vundne afskrivninger for bygninger, hvorpå
der var foretaget ekstraafskrivninger m.v.
Beskatningsprocenten var i 1958 30%. Den
blev i 1972 forhøjet til 40 % og i 1973 yderlige-
re til 50%.
Uanset, at der ved forskellige lovbestemmelser
blev indført visse fradrag ved avanceopgørel-
sen med sigte på at friholde ordinære konjunk-
turstigninger (inflationsstigninger) fra beskat-
ning, navnlig for fast ejendoms vedkommen-
de, men i 1976 også for goodwill, kan der næp-
pe herske tvivl om, at den særlige indkomstbe-
skatning på disse aktiver er steget væsentligt
siden 1957.
Aktieavancer blev pålagt særlig indkomstskat
fra 1962. Den var oprindelig 2o % af avancen
(3o % af 2/3 af avancen) men er siden steget
til 30 % i 1967, 40 % i 1972 og 50 % i 1973.
På dette område er der dog af regeringen
fremsat forslag om væsentlige ændringer i be-
skatningen.
Selv om stigningen i den særlige indkomst-
skatteprocent (bortset fra aktier) stort set sva-
rer til stigningen i den almindelige indkomst-
skat, er denne beskatning utvivlsomt i vidt
omfang blevet opfattet som en særlig belast-
ning på grund af dens karakter af en éngangs-
beskatning af fortjenester, der opsummeres
over en årrække.

3. Den høje rente, som har gjort det muligt at for-
doble kapital i løbet af få år, hvis renten ikke
beskattes, medens en beskattet rente næppe
yder dækning for den i samfundet forekom-
mende inflation.
Et stigende renteniveau vil umiddelbart med-
føre en forøget skattefordel for skattefri fonde
i forhold til skatteydere, som er skattepligtige
af renteindtægter, og denne fordel er stigende
jo større de skattepligtiges marginalskattepro-
cent er.
Forskellen mellem skattefri og skattepligtige
renteindtægter forøges yderligere, hvis også
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pengeforringelsen som følge af inflation drages
med i billedet. Dette er naturligt, ikke blot for-
di et højt renteniveau faktisk ofte forekommer
i forbindelse med stærk inflation, men fordi
der må antages at foreligge en sammenhæng
mellem renteniveau og inflation, idet en væ-
sentlig det af renten under inflation er et resul-
tat af, at udlånerne gennem renten søger kom-
pensation for pengeforringelsen.
Sammenhængen mellem rente, skat og inflati-
on kan belyses ved følgende beregninger:
Tænker man sig et inflationsfrit samfund med
en rente på 4 % , vil en skattefri fond opnå 40
kr.'s afkast af et udlån på 1.000 kr., medens
den, der beskattes med 40 %, kun opnår 40
kr. - skat 16 kr. = 24 kr., og den der beskat-
tes med 70 % får sit afkast efter skat reduceret
til 40 kr. + skat 28 kr. = 12 kr.
Foreligger der en inflation på f.eks. 8 % årlig
og renten - delvis som følge heraf - er forøget
til f.eks. 16 %, bliver forskellene mellem de tre
gruppers kapitalafkast efter skat og inflation
følgende:
Skattefri fonde: 160 kr -inflationsforringelse
(8 % af 1.000 kr. = 80 kr.) = 80 kr.
Skattepligtige med en marginalskatteprocent
på 40: 160 kr + 40 % skat (64 kr.) + infla-
tionsforringelse 80 kr. = 16 kr.
Skattepligtige med marginalskatteprocent på
70: 160kr. + 70 % skat(112kr.) + inflations-
forringelse 80 kr. = -32 kr.
Omregnet til procenter kan kapitalafkastet ef-
ter fradrag af den kombinerede inflations- og
skattevirkning opstilles således:

Rente 4% Rente 16%

Skattefri fonde
Marginalskatte-
procent 40
Marginalskatte-
procent 70

Inflations-
rate 0
4,0%

2,4%

1,2%

Inflations-
rate 8%

8,0%

1,6%

+ 3,2%

De anførte virkninger er sikkert i sig selv fuldt
tilstrækkelige til at anspore til fondsdannelse,
men incitamentet forstærkes yderligere i det
omfang ydelser til fonde er fradragsberettige-
de. De beregnede procenter gælder nemlig og-
så for fradragssiden, blot med omvendt for-
tegn.
En højt beskattet person, der påtager sig en
gæld til en af ham oprettet fond, kan derfor op-
nå den dobbelte effekt, at hans renteudgift i fa-
ste kroner reelt er negativ med 3,2 %, medens
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fonden opnår 8 % indtægt i ligeledes faste kro-
ner.
Ser man herefter på den samlede virkning af
at yde en ikke-fradragsberettiget kontant gave
til en fond, bliver resultatet, at "skatte- og in-
flationsfordelen" for yderen - selv uden rentes
rente-beregning - vil modsvare en gæld på
100.000 kr. i løbet af 31 år (3,2 x 31,266 =
100), medens fonden i samme periode har for-
øget sin formue fra 100.000 kr. til 350.000 kr.
(8x31,266 = 250).
Med rentes rente vil fordelen modsvare gæl-
den i løbet af ca. 22 år og regnes der "inflation
af inflationen" vil fondens kapital være steget
til ca. 543.000 kr. i faste kr. på 22 år, forudsat
at renten fortsat holder sig på ca. det dobbelte
af inflationsraten.

4. Sammenhæng mellem skatteregler og arve- og gaveaf-
giftsregler. Den vækst i antallet af fonde, som er
sket siden 1960-erne ikke mindst for fonde,
hvori stifteren har indskudt sin aktiebesiddelse
i den af ham hidtil som familieaktieselskab
drevne virksomhed, har nok i nogen grad sam-
menhængmed, atensådan fond ikke er under-
kastet indkomstskattepligt, men beror for-
mentlig i endnu højere grad på sammenhæn-
gen med andre regler, navnlig reglerne om be-
skatning ved overførelse af gave og arv.
To eksempler kan illustrere dette:

Eksempel 1.
Hvis indehaveren af aktiemajoriteten (den
samlede aktiekapital) i et familieaktieselskab
har børn, som ønsker at videreføre virksomhe-
den, vil en overførsel kunne ske gennem arv .
Der udløses vel herved arveafgift, som børne-
ne må skaffe midler til, men den særlige ind-
komstskat, som aktieoverdragelsen vil udløse,
kan suspenderes gennem de særlige regler om
succession ved arv.
Ofte ønsker de børn, der skal videreføre virk-
somheden, imidlertid ikke at afvente deres fars
eller mors død (ved uskiftet bo den længstle-
vende af forældrenes død), og i så fald opstår
der problemer. Tænker man sig, at værdien
af aktierne i selskabet må ansættes til 1
mill.kr., og at den nuværende indehaver op-
rindelig har indskudt 100.000 kr., vil en gave-
overdragelse til ét barn udløse skat hos overdra-
geren med særlig indkomstskat, 50% af
900.000 kr. eller 450.000 kr. Gaveafgiften vil
for det barn, der modtager aktierne, være
192.990 kr. (For den del af en gave, der i værdi
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overstiger 1 mill.kr., er afgiften 32%). Den
samlede afgift, der udløses, er med andre ord
642.990 kr., som skal udredes kontant. Dette
betyder i de fleste tilfælde, at afgiftsreglerne er
prohibitive for en gaveoverførsel.

Eksempel 2.
Hvis indehaveren af aktierne enten ikke har
børn, eller hans eller hendes børn ikke ønsker
at videreføre aktieselskabet (en i praksis stedse
hyppigere forekommende situation), er afgif-
ten ved en overførelse endnu større.
Tænker man sig, at indehaveren ønsker at
overdrage aktiekapitalen til sin hidtidige "før-
stemand", vil et salg til 1 mill. kr. udløse en
særlig indkomstskat hos overdrageren som
ovenfor med 450.000 kr. Af endnu større be-
tydning er det imidlertid, at "førstemanden"
ingen mulighed har for at betale købesummen
hverken helt eller delvis. Oftest vil "første-
manden" ikke have selvstændig formue, og
det vil være udelukket at afdrage købesum-
men (eller et banklån optaget til finansiering
heraf) gennem beskattet indkomst.
Selv om overdrageren ønsker at overføre ak-
tiekapitalen til sin dygtige medarbejder som
gave, bliver de afgiftsmæssige hindringer ikke
mindre herved. Den særlige indkomstskat er
den samme, og i så fald skal modtageren betale
indkomstskat af gavens fulde værdi, i det be-
skrevne tilfælde af 1 mill. kr. (med ca. 70%,
hvis modtageren i forvejen har en indkomst på
150.000 kr.). Den samlede afgift ved en gave-
overdragelse af aktier til en værdi af 1 mill,
kr. er i dette tilfælde således 450.000 kr. +
700.000 kr. = 1.150.000 kr. Dette vil det nor-
malt ikke være muligt at skaffe midler til.
Denne situation hænger sammen med, at
Danmark ene af alle sammenlignelige lande,
har den regel, at overførsel til andre end livsar-
vinger udløser indkomstskat (se professor, dr.
jur. Thøger Nielsen i R.R. 1979. 327.).
I disse tilfælde vil en overførsel til en fond ofte
være eneste alternativ til en likvidation af virk-
somheden, respektive salg til konkurrende
virksomhed (ofte et herværende eller uden-
landsk velkonsolideret selskab).
Ved overdragelsen til en fond udløses ganske
vist den særlige indkomstskat, som i praksis
føles overordentlig byrdefuld, men som dog i
nogle tilfælde kan betales, dels af overdrage-
rens øvrige formue og dels ved, at aktiekapita-
len overføres til den nystiftede fond ved blan-
det gave og salg. I kraft af fondens skattefrihed
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for udbytter - og senere - renteindtægter vil
fonden herigennem have mulighed for at af-
drage en del af købesummen.
Ved udformningen af ændrede skatteregler
må man derfor være opmærksom på den nære
sammenhæng mellem reglerne om beskatning
af fonde og gave-/arveafgiftsreglerne og den
for Danmark specielle regel, at gaveoverdra-
gelser udløser indkomstskat hos modtageren,
hvis denne ikke er barn af overdrageren.

Når de anførte forhold ses i sammenhæng med,
at der er mulighed for at bevare den faktiske ind-
flydelse på en kapital, selv om denne formelt er
overført til en fond, kan det ikke undre, at fonde-
nes skattefrihed gennem denne udvikling har fået
stedse større praktisk betydning, idet skattefrihe-
den har gjort det muligt for fondene at indtjene
midler og at opsamle kapital på gunstigere vilkår
end privatpersoner.
Debatten om fradragsret for renter og løbende
ydelser til fonde er formentlig kun et heraf afledet
fænomen, idet denne fradragsret ikke er speciel
for ydelser til fonde (omend skattefriheden i fon-
den stiller fradraget i relief).
I lyset af denne udvikling må den skattemæssige
problemstilling koncentrere sig om følgende ho-
vedspørgsmål:

a. Bør fonde fortsat være skattefri af afkastet af de-
res kapital eller af andre indtægter?
b. Bør fonde fortsat kunne opnå skattefritagelse
for henlæggelser til almennyttige formål?
Det bemærkes, at spørgsmålet om eventuel for-
mueskattepligt er behandlet foran i afsnit 5.2.

ad.a. Dette spørgsmål kan næppe behandles un-
der ét, da kapitalafkast og andre indtægter omfat-
ter flere væsentlige forskellige kategorier, som ik-
ke nødvendigvis bør undergives samme skatte-
mæssige behandling.
I det følgende vil de væsentligste indkomstarter
for fonde derfor blive optaget til vurdering hver
for sig.
Forinden skal dog et enkelt argument for skatte-
frihed, nemlig fondenes samfundsnyttige virke,
omtales, idet dette argument ofte ses anvendt som
begrundelse for skattefrihed uden hensyn til ind-
tægtens art.
Det er formentlig utvivlsomt, at fonde historisk
har haft deres store betydning for udviklingen på
såvel sociale, humanitære, videnskabelige som
kulturelle områder, jfr. de foran i indledningen ci-
terede bemærkninger fra den historiske debat om
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fondes beskatning. Mange af disse betragtninger
har sikker fortsat gyldighed. Næppe nogen vil så-
ledes bestride Carlsbergfondets betydning for vi-
denskab og kunst og det grundlæggende arbejde
inden for børneforsorgen, som Kong Frederik
den 7-endes Stiftelse på Jægerspris (Grevinde
Danners Stiftelse) har forestået.
Spørgsmålet er imidlertid dels, om denne indsats
fortsat er påkrævet, dels om der er opstået en ten-
dens til at oprette fonde, hvis virke ikke er af sam-
me samfundsmæssige betydning som de store
klassiske fonde.
I det omfang det offentlige overtager opgaver,
som tidligere helt eller delvis har været forbeholdt
fonde, vil fondenes relative betydning på disse
områder blive reduceret. Dette betyder dog ikke
nødvendigvis, at fondenes samfundsmæssige
værdi som helhed svækkes, idet behovet for støtte
til almennyttige formål af forskellig art er under-
givet stadige ændringer i takt med samfundsud-
viklingen.
Det er imidlertid ikke givet, at eventuelle skatte-
begunstigelser for sådanne almennyttige formål
bør gives ved, at alle indtægter er skattefri. Be-
gunstigelser gives muligvis bedre gennem særreg-
ler, f.eks. særlige lempelsesregler, således som det
allerede i dag er tilfældet for de fonde, som beskat-
tes fordi de har indtægt ved erhvervsmæssig virk-
somhed.
I hvert fald vil det forenkle stillingtagen til skatte-
frihed for de enkelte indtægtsarter, hvis denne
stillingtagen holdes ude fra spørgsmålet om skat-
tefrihed fra fonde med almennyttige eller andre
anerkendelsesværdige formål.
Hvis disse fonde udskydes til særskilt behandling,
kan problematikken nemlig indskrænkes til et
spørgsmål om, hvorvidt fonde uden særlig aner-
kendelsesværdige formål bør være fritaget for be-
skatning af bestemte indtægter.
En sådan indsnævring af problematikken synes
også hensigtsmæssig ud fra den betragtning, at
der ikke er nogen nødvendig sammenhæng mel-
lem de synspunkter, som kan anlægges med hen-
syn til beskatning eller skattefrihed for visse ind-
tægter, og de synspunkter, der har relation til
skattefrihed for visse fonde med særlig kvalificere-
de formål.
Man kan således godt være af den opfattelse, at
en vis indtægt principielt bør være skattepligtig,
selv om man samtidig finder, at visse fonde bør
være skattefri.
I den følgende gennemgang af de enkelte ind-
tægtsarter vil spørgsmålet om fondenes eventuelle
samfundsnytte derfor blive holdt ude fra pro-
blemstillingen.
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Eventuelle skattebegunstigelser til sådanne al-
mennyttige (samfundsnyttige) fonde vil blive be-
handlet særskilt i afsnit 6.2.

De enkelte indtægtsarters beskatning. Nedenstående bemærkninger tager først og frem-
mest sigte på fondenes beskatning. Af hensyn til
sammenhængen mellem fonde og deres stiftere
eller andre bidragydere kan der dog være anled-
ning til indledningsvis at nævne, at hovedreglen
foryderens skattemæssige behandlinger den, at der
ikke er fradrag for ydelser til en fond. De eneste
undtagelser fra denne hovedregel består i fra-
dragsretten for:

Renter (bortset fra renter af gavegæld til fami-
liefonde).

Løbende ydelser (bortset fra ydelser til familie-
fonde).

Gaver til visse almenvelgørende eller almen-
nyttige fonde, jfr. ligningslovens § 8 A. Fra-
dragsretten er her begrænset til 1.000 kr.

6.1.1. Renteindtægter. Skattefriheden for renteindtægter er formentlig
det vigtigste spørgsmål vedrørende fondsbeskat-
ning. Bortfalder skattefriheden på dette område,
bortfalder også fondenes muligheder for at op-
samle kapital på gunstigere vilkår end f. eks. aktie-
selskaber. Medmindre særlige lempelsesregler
opstilles, bortfalder endvidere en betydningsfuld
del af fondes mulighed for at støtte såvel familie-
mæssige som almennyttige formål.
Med det stigende renteniveau er de gunstige mu-
ligheder for kapitalopsamling blevet et hyppigt
anvendt argument mod fondenes skattefrihed for
renteindtægter.
Samtidig anføres det, at skattefriheden medfører
en konkurrenceforvridning mellem virksomhe-
der, der ejes af fonde, og virksomheder, der fuldt
ud beskattes af deres renteindtægter, jfr. citaterne
nedenfor vedrørende erhvervsdrivende fonde.
Behandles dette spørgsmål generelt, d.v.s. uden
hensyn til om der for specielle grupper af fonde
bør gælde særlige regler, bliver det afgørende,
dels om kapitalopsamling i fonde faktisk finder
sted i væsentligt omfang, dels om en sådan op-
samling i givet fald er ønskelig.
Med hensyn til kapitalopsamlingens omfang gi-
ver de foreliggende statistiske oplysninger ingen
sikre indicier.
De betydelige bank- og obligationsbeholdninger,
som de undersøgte fonde disponerer over, jfr. af-
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snit 2, kan dog tyde på, at opsamlingen ikke er
betydningsløs.
Hvorvidt kapitalopsamling er ønskelig kan an-
skues ud fra forskellige synspunkter.
Man kan hævde, at en passiv kapitalanbringelse
ikke bør fremmes på bekostning af den mere ak-
tive erhvervsinvestering, og at netop skattefrihe-
den for renter i modsætning til skattepligten for
erhvervsindtægt ansporer til en uønsket passiv
anbringelse.
På den anden side skulle en rigelig efterspørgsel
efter obligationer alt andet lige medføre et lavere
renteniveau, hvilket vil være til fordel for er-
hvervslivet som helhed.
En anden betragtning er, at der gennem kapital-
opsamling kan ske en økonomisk magtkoncentra-
tion, som er uønsket af økonomiske-politiske år-
sager. Denne betragtning fører til et krav om at
hindre koncentrationen gennem beskatning
og/eller inddrage den under offentlighedens kon-
trol og styring gennem et offentligt tilsyn. Ifølge
kommissoriet er det en særlig opgave for udvalget
at vurdere denne tilsynsproblematik.
Et særligt aspekt af renteproblematikken vedrører
de erhvervsdrivende fonde. Dette er særligt frem-
hævet i den af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
i 1978 udgivne publikation "Økonomisk magt-
koncentration med offentlig støtte". Det hedder
heri side 7, hovedsagelig med henblik på aktie-
ejende fonde:

' ' I mange tilfælde er det en hel usædvanlig begun-
stigelse for en virksomhed at være fondskontrolle-
ret. Her tænkes på de muligheder, fonden har for
at give lån til virksomheden. Da fonden ikke beta-
ler skat af renter, udbytter m.v., kan fonden rela-
tivt hurtigt opspare en større formue. Virksomhe-
den får på grund af den skattefri opsparing i fon-
den øgede lånemuligheder. Renterne af de mod-
tagne lån kan virksomheden fratrække i indtægts-
opgørelsen, mens fonden, der modtager renterne
af lånet, ikke betaler skat af renteindtægten. Atter
kan fonden opspare hurtigere end normalt, og
nye lånemuligheder foreligger for virksomheden.
I sidste instans kan en konkurrenceforvridning
blive resultatet".

Synspunktet uddybes side 8 specielt med henblik
på de direkte, erhvervsdrivende fonde.
Det anføres her:

"Når erhvervsdrivende fonde bliver indkomstbe-
skattet af deres erhverv, kan det undre, at nogle
foretrækker denne organisationsform. Imidlertid
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kan erhvervsdrivende fonde undgå at betale skat
ved at lade virksomheden belåne. Virksomheden
skal afdrage og forrente lånet gennem en årrække.
Renterne kan virksomheden fratrække i ind-
komstopgørelsen. Lånet medfører, at virksomhe-
dens overskud bliver vendt til et underskud, og
fonden skal derfor ikke betale skat af overskuddet.
For lånet kan fonden købe forrentede værdipapi-
rer, hvoraf der ikke skal betales skat af afkastet".

Som det fremgår af de statistiske oplysninger i af-
snit 2.1., er skatteprovenuet fra fondes erhvervs-
mæssige virksomhed forsvindende lille, men om
det heraf kan sluttes, at dette i væsentlig grad kan
skyldes det i citatet anførte forhold er usikkert.
Mere sandsynligt er det måske, at erhvervsvirk-
somheder, der direkte drives af fonde, er sjældne.

Hvis flytning af renteindtægter fra erhvervet over
til passiv kapital er af væsentlig konkurrencemæs-
sig betydning, kunne det imidlertid overvejes at
fastsætte visse grænser for den fremmedkapital,
som i skattemæssig henseende kan accepteres i
fondsdrevne virksomheder, jfr. herved den i afsnit
4.1.4.1.8. i slutningen omtalte 80 %-regel.
Skattefriheden kan også anskues ud fra et rent fi-
skalt synspunkt. I denne forbindelse lægges der
vægt på, at skattetrykket på andre skattepligtige
kunne formindskes, hvis fondenes renteindtægter
blev beskattet. Hvor vægtig denne betragtning er,
vil afhænge af, hvor store renteindtægter, der fak-
tisk indgår i skattefri fonde. Der er ikke for øje-
blikket nogen sikker statistik herover, men ved at
sammenholde de samlede rentefradrag i selvan-
givelserne med de tilsvarende selvangivne rente-
indtægter, er der tilvejebragt forskellige skøn
over, hvor store renteindtægter, der faktisk ikke
beskattes.
Det statistiske materiale, som er omtalt i afsnit 2.,
tyder på, at fondenes andel af de skattefri rente-
indtægter næppe overstiger 1-2 milliarder kroner.
Selv om disse beløb er beskedne i forhold til de
foran anførte totalbeløb for skattefri renteindtæg-
ter, er de tilstrækkeligt store til at rejse spørgsmål
om, hvorvidt denne skattefrihed er hensigtsmæs-
sig ud fra økonomiske, politiske og fiskale hensyn.
Bedømmelsen heraf vil i høj grad være afhængig
af, om fonde kan betragtes som selvstændige ka-
pitalopsamlende organer eller blot som admini-
strative enheder, der formidler overførelsen af
indtægter fra en gaveyder til en gavemodtager.
Hvis dette sidste er tilfældet, synes behovet for be-
skatning af fonde begrænset.
Man kan i så fald anlægge den betragtning, at de
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fiskale hensyn normalt vil være tilstrækkeligt til-
godeset ved, at modtageren af ydelsen fra fonden
beskattes. Hvis også fonden beskattes, foreligger
der i virkeligheden en dobbeltbeskatning, som er
uhensigtsmæssig. Det må være tilstrækkeligt, at
de ydelser, som en fond modtager og derefter vi-
deregiver til en legatmodtager, beskattes på sam-
me måde som en direkte ydelse fra en skatteyder
til en anden uden om en mellemliggende fond.
Denne betragtning har tilsyneladende også været
baggrunden for 1967-loven om renter af gave-
gæld, idet man der har sidestillet gavegæld til
børn med gavegæld til familiefonde, således at det
skattemæssige resultat bliver det samme, hvad
enten forældrene påtager sig en gæld direkte over
for deres børn eller en gæld til en fond, som har
til formål at videregive renterne til børnene.
Situationen bliver en anden, hvis fonden i stedet
for straks at videregive renteindtægten til skatte-
pligtige legatmodtagere, opsparer renten til sene-
re anvendelse eller måske aldrig afgiver den til
legatmodtagere.
Med det nuværende renteniveau vil der være en
afgørende forskel på, om skattefri renteindtægt
straks videregives fra fonden til en legatmodtager,
eller om dette først sker efter en årrække.
Forskellen mellem indkomstskattefri opsparing af
renter og opsparing af renter under almindelig
indkomstbeskatning er nærmere belyst under de
indledende bemærkninger til dette afsnit 6.1. Her
skal blot anføres et forenklet eksempel:
Antages det, at en skattefri renteindtægt under
det nuværende renteniveau vil fordoble kapitalen
på 4 år, betyder det, at en fond, der ikke straks
udlodder sine indtægter, efter 4 år kan udlodde
det dobbelte til legatmodtagerne. Selv med en år-
lig inflation på 8-10 % vil dette betyde, at legat-
modtageren efter 4 år opnår en merydelsesværdi
på over 50 % i faste kronebeløb i forhold til den,
der opnås ved øjeblikkelig udlodning. Jo længere
fonden venter med at udlodde, d.v.s. jo længere
den opsparer, jo større bliver forskellen mellem
direkte gaver fra den ene skatteyder til den anden,
og gaver der passerer en fond.
Det anførte tyder på, at der er en beskatningsrele-
vant forskel mellem fonde, der opsparer renteind-
tægter og fonde, som omgående udlodder deres
renteindtægter til de efter fondens formål berettti-
gede. Denne forskel svarer i øvrigt til det kriteri-
um, som blev lagt til grund ved sondringen mel-
lem skattefri og skattepligtige investeringsfor-
eninger ved lovændringen af 28. december 1979,
som indførte skattepligt for akkumulerende inve-
steringsforeninger, men friholdt de udloddende
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investeringsforeninger for beskatning.

6.1.2. Aktieudbytte I skattelovskommisionens betænkning fra 1948
anføres det, at aktieudbytter bør være skattefri for
fonde, medmindre fonden ejer 50%, eller mere
af selskabets aktiekapital.
Betragtningen er den, at en så væsentlig aktiebe-
siddelse som 50 % i realiteten betyder, at fonden
har rådighed over selskabets virksomhed og der-
for bør beskattes på lige fod med en fond, der di-
rekte ejer en virksomhed.
Dette synspunkt har dog formentlig kun betyd-
ning i en situation, hvor fondsbeskatningen er
højere end selskabsbeskatningen. En sådan situa-
tion kunne forekomme under de skatteregler, som
var gældende i 1948. I dag har synspunktet næp-
pe mere interesse, idet selskaber, selv om de er
fondsejede, beskattes med 40 % af deres indtægt.
Ud fra de nugældende beskatningsregler for ak-
tieselskaber og fonde synes helt andre synspunk-
ter at måtte anlægges. Der sigtes her til de betragt-
ninger, som har ført til skattegodtgørelsesreglerne
fra 1977 (selskabsskattelovens § 17 A).
Disse lovbestemmelser bygger på selskabsskatte-
kommissionens betænkning af 1972 om dobbelt-
beskatning af aktieudbytter.
Denne betænknings hovedsynspunkt er, at når en
indtægt én gang er beskattet i et aktieselskab, bør
den ikke på ny beskattes hos aktionæren, når ind-
tægten udloddes som udbytte.
Skattegodtgørelsesreglerne medførte kun en del-
vis ophævelse af dobbeltbeskatningen af aktieud-
bytter, når de udloddedes til personlige aktionæ-
rer, men der statueredes i princippet fuldstændig
skattefrihed for udbytter, der udloddes til moder-
selskaber med mindst 25 % aktiebesiddelse i dat-
terselskabet (selskabsskattelovens § 13, stk. 1, nr.
2), herunder udlodninger i forbindelse med ned-
skrivning af aktiekapitalen ( ligningslovens § 16
A, stk. 1 ).
Under de nugældende skatteregler synes udbytte-
beskatningen i fonde derfor at måtte betragtes ud
fra skattegodtgørelsesreglernes principper.
Når et moderselskab med mindst 25 % aktiebe-
siddelse efter nugældende ret ikke skal beskattes
af udbytte fra datterselskabet, er det næppe mu-
ligt at begrunde, at en fond med en aktiebesiddel-
se af samme størrelse skal underkastes beskat-
ning, i hvert fald ikke, hvis en sidestilling mellem
fonde og aktieselskaber i skattemæssig henseende
i øvrigt tilstræbes.
Om fonde, der ejer mindre end 25 % af aktiekapi-
talen i et selskab, også bør fritages for beskatning,
er et andet spørgsmål.
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Hvis ligestilling rned aktieselskaber tilstræbes, sy-
nes der dog ikke at være grundlag for, at fonde
i denne relation skulle være undergivet en mildere
beskatning end aktieselskaber, idet der her - som
i afsnittet foran om renteindtægter - er set bort
fra eventuelle særlige forhold, som måtte gælde
for de almennyttige fonde.
Derimod kunne skattefrihed eventuelt begrundes
i de betragtninger, sorn foran under 6.1.1. er an-
ført om fonde, der straks videreudlodder renter-
ne.
Beskatning af udbytte har i øvrigt en vis tilknyt-
ning til spørgsmålet om, hvorledes aktieavancer
og likvidationsprovenu beskattes. Herom henvi-
ses til afsnit 6.1.5.2.

6.1.3. Løbende ydelser. Udskiller man løbende ydelser til særligt sam-
fundsgavnlige fonde fra den generelle bedømmel-
se, således som det i afsnit 6.1.1. er sket med hen-
syn til renteindtægter, kan spørgsmålet reduceres
til, om løbende ydelser til fonde, der ikke har disse
særlige formål, bør være skattefri for fondene.
Stort set må der her - i det omfang fradragsret for
yderen opretholdes - anlægges tilsvarende syns-
punkter som vedrørende renteindtægterne.
Hvis fonden blot er et praktisk administrativt
mellemled mellem yderen og den endelige legat-
modtager, er der næppe tilstrækkeligt grundlag
for at gennemføre en beskatning af fonden, jfr. af-
snit 6.1.1. i slutningen.
Er fonden derimod et selvstændigt kapitalopspa-
rende organ, som gennem sin skattefrihed kan
forøge sine udlodningers værdi i forhold til en di-
rekte ydelse fra den ene skatteyder til den anden,
må forholdet formentlig bedømmes anderledes.
Det er navnlig løbende ydelser, som fonden mod-
tager uden modydelse, d.v.s. ved en gavedisposi-
tion fra yderens side, der har været genstand for
kritik. Denne kritik gav i 1967 anledning til, at
fradragsretten for sådanne ydelser blev ophævet,
for så vidt ydelserne blev givet til familiefonde.
Man valgte altså dengang at angribe problemet
på fradragssiden, ikke på fondssiden, og det er et
spørgsmål, om samme fremgangsmåde burde
anvendes, hvis løbende ydelser til andre fonde
end familiefonde skulle komme på tale.
Det karakteristiske ved de vederlagsfri løbende
ydelser er, at de har deres grundlag i en gavedis-
position. De er en metode til at gøre en i øvrigt
ikke-fradragsberettiget gave fradragsberettiget.
Dette er imidlertid ikke noget specielt for løbende
ydelser til fonde. Også løbende ydelser til andre
skattesubjekter er fradragsberettigede, selv om de
ikke modsvares af en modydelse. Det specielle for
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løbende ydelser til fonde er, at modtageren (fon-
den) ikke beskattes.
Om fradragssiden henvises til afsnit 6.1.6. neden-
for.

6.1.4. Gaveindtægter og arv Som nævnt i indledningen (6.1.) ville skattelovs-
kommissionen i sin betænkning fra 1948 ikke be-
skatte fonde af gaver og heller ikke undergive så-
danne gaver en gaveafgiftspligt.
Begrundelsen var, at beskatning kunne hindre
ønskværdige ydelser til samfundsgavnlige formål.
Holdes ydelser til samfundsgavnlige formål ude
fra den generelle problemstilling, er spørgsmålet
alene, om gaver til andre fonde end de specielt
samfundsgavnlige bør være skatte- eller afgiftsfri.
Dette spørgsmål har flere aspekter og kan ikke
uden videre besvares med en henvisning til, at
fonde bør beskattes af gaver på samme måde som
fysiske personer eller aktieselskaber, eventuelt på-
lægges gaveafgift på linie med reglerne for gaver
mellem forældre og børn.
For det første kan der rejses tvivl om, hvorvidt
fuld almindelig indkomstskat er en velegnet be-
skatningsform i tilfælde af større kapitaloverfør-
sler.
Hvis gaver gøres indkomstskattepligtige på mod-
tagersiden, vil dette konsekvent gælde alle over-
førsler, også den ved stiftelsen overførte grundka-
pital. Der vil herved være indført en regel, som
måske reelt vil udelukke muligheden for oprettel-
se af fonde. Overføres kontante penge eller let rea-
lisable obligationer, er overførsel vel mulig, men
mod en beskatning, som i realiteten nærmer sig
70 %, hvis der beskattes med marginal person-
skat 40 %, hvis der beskattes med beskatnings-
procenten for aktieselskaber.
Overførsel af aktiver, som ikke kan realiseres del-
vis, f. eks. en virksomhed eller aktiemajoriteten
i et selskab, vil med en sådan beskatning i praksis
være næsten udelukket.
For det andet må det erkendes, at hvis fonde på-
lægges indkomstskat eller gaveafgift af kapital-
overførsler, vil de herved blive kraftigere beskattet
end aktieselskaber, idet aktieselskaber ikke be-
skattes af den indskudte aktiekapital.
En sådan forskel mellem aktieselskaber og fonde
kan næppe begrundes med, at aktieselskaber ejes
af aktionærerne (kapitalindskyderne), medens
fonde er selvejende.
Snarere skulle denne betragtning kunne føre til en
mildere beskatning af fonde, eftersom indskyde-
ren her giver endeligt afkald på kapitalen, medens
aktionæren bevarer den i form af modtagne akti-
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Derimod kan en vis forskelsbehandling på ind-
komstbeskatningens område søge støtte i det for-
hold, at fonde ikke er undergivet formuebeskat-
ning, medens der for aktieselskabers vedkom-
mende sker beskatning af selskabets formue - om-
end indirekte - derved at aktionærerne er formue-
skattepligtige af aktiernes kursværdi. (Om mulig-
heden for at formuebeskatte fonde, se afsnit 5.2.)
Dette forhold kan dog næppe i sig selv begrunde,
at fonde i modsætning til aktieselskaber skulle be-
skattes af indskud af grundkapital.
Skal fonde ligestilles med aktieselskaber, synes det
derfor nødvendigt helt eller delvis at fritage dem
for skat af i hvert fald overførslen af grundkapita-
len.
Ligestillingen fører derimod ikke nødvendigvis
til, at gaver, der ikke har tilknytning til tilveje-
bringelse eller udvidelse af grundkapitalen, skal
være skattefri. Sådanne gaver er nemlig ikke skat-
tefri for aktieselskaber.
Da der ikke i fonde som i aktieselskaber er en klar
afgrænsning af grundkapitalen (aktiekapitalen)
fra anden kapital, vil det dog nok for fonde være
administrativt vanskeligt at operere med en sond-
ring mellem gaver, der vedrører grundkapitalen,
og andre gaver.
På den anden side vil fritagelse for skat eller afgift
af (visse) gaver medføre en forskel mellem be-
handlingen af gaver og arv, hvis der som hidtil
skal svares arveafgift af arv, som tilfalder fonde.
En sådan forskel eksisterer ganske vist allerede ef-
ter gældende regler, idet gaver til fonde er skatte-
og afgiftsfri, medens arv er underkastet arveaf-
giftspligt.
Denne forskel opvejes dog i væsentlig grad af, at
fonde, der modtager arv, kan succedere i skatte-
kravene mod arvelader, jfr. kildeskattelovens §§
33 og 33 A.
Dette betyder dels, at der ikke sker nogen beskat-
ning af avancer m.v. i dødsboet, dels at bobehold-
ningen nedsættes med et passiv svarende til arvin-
gernes skønnede skattetilsvar vedrørende de arve-
de aktiver, hvilket reducerer arveafgiften.
En tilsvarende succesionsordning gælder ikke ved
gaver. Går man ud fra, at en ligestilling af arv og
gave er ønskelig, rejser sig spørgsmålet, om en så-
dan ligestilling bør ske ved, at der gives succesi-
onsadgang også for gaver, eller om succesionsad-
gangen for arv til fonde bør ophæves.
Under de nugældende regler, hvor fonde normalt
er skattefri af avancer ved salg af aktiver, som ikke
har tilknytning til deres indkomstskattepligtige
virksomhed, jfr. § 13 i lov om særlig indkomstskat
m.v., vil en succesionsordning vedrørende gaver
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rumme betænkeligheder. Den vil nemlig medfø-
re, at en fond, der helt eller delvis modtager en
aktiepost som gave, straks herefter vil kunne vide-
resælge aktierne uden at blive beskattet af avan-
cen.
Succesion ved gaver må derfor formentlig forud-
sætte, at fonde gøres skattepligtige af aktieavan-
cer. Se om dette spørgsmål nærmere afsnit
6.1.5.2.
En anden betænkelighed ved en succesionsord-
ning ligger i det forhold, at aktiver, der overdrages
til en fond i almindelighed er bestemt til at forblive
i fonden, og da fonde i princippet har en stedseva-
rende eksistens, vil skattekravet måske aldrig
blive effektivt.
Tilsvarende gælder dog allerede for fonde efter
nugældende regler om succession ved arv, og si-
tuationen kan teoretisk også forekomme ved per-
soners succesion ved arv, idet der principielt intet
er til hinder for, at der kan ske succession i flere
led.
Dette kan for fondes vedkommende føre til over-
vejelser af, om en ligestilling mellem arv og gave
mere hensigtsmæssigt kan ske derved, at successi-
on ved arv udelukkes.
En sådan skærpelse af beskatningen vil stærkt re-
ducere muligheden for at overføre virksomheder
eller aktier til fonde ved arv og er således næppe
anbefalelsesværdig. Derimod kunne der nok væ-
re grundlag for at overveje andre ordninger, som
sikrer, at berettigede skattekrav ikke forspildes
gennem fondskonstruktioner.
Som en mulighed i så henseende kan navnlig pe-
ges på en ordning, hvorefter fonden overtager gi-
verens eller dødsboets skatteforpligtelse, således
at der gives adgang til afdragsvis betaling over en
årrække, og således at derved fastsættelsen af ren-
tefoden og afdragsperioden tages behørigt hensyn
til virksomhedens likviditetsbehov.
Sluttelig bemærkes, at en væsentlig del af de gene-
rationsskifteproblemer, der ofte ligger bag opret-
telsen af fonde til videreførelse af eksisterende
virksomheder eller aktieselskaber, har deres bag-
grund i den særlige indkomstbeskatning ved
overdragelse af aktiver, navnlig reglerne i §§ 4 og
5 i lov om særlig indkomstskat m.v., der sidestiller
gaver med salg.
En lempelse af denne beskatning må derfor anta-
ges at reducere de betænkeligheder, der fremføres
mod beskatning eller gaveafgiftspligt for gaver til
fonde.
Under forudsætning af uændrede beskatnings-
regler for overdrageren af aktiver synes en gave-
beskatning af fonde ikke at kunne gennemføres
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6.1.5. Andre indtægtserhvervelser.

6.1.5.1. Overskudsandele m.v.

uden risiko for at virke prohibitiv for gaver til så-
danne fonde, i hvert fald for så vidt angår gaver,
der tjener til tilvejebringelse eller udvidelse af
grundkapitalen.

Ud over de foran omtalte indtægtsarter er der an-
ledning til at omtale enkelte andre, hvor en sær-
stilling for fonde kan gøre sig gældende.

I tilfælde, hvor der er tillagt en fond en ret til andel
i overskuddet af en erhvervsvirksomhed, som ikke
drives af fonden selv, er fonden indkomstskatte-
pligtig af overskudsandelen, jfr. selskabsskatte-
lovens § 1, stk. 3, og foran afsnit 4.1.4.1.3. Denne
regel omfatter imidlertid kun andele, der direkte
er beregnet på grundlag af virksomhedens over-
skud, ikke andele der beregnes på grundlag af
virksomhedens omsætning, dens samlede lønud-
gifter eller andre beløb, som ikke falder ind under
begrebet overskud.
Reglen hindrer derfor ikke, at fonde oppebærer
ydelser fra erhvervsvirksomheder, uden at de
bliver indkomstskattepligtige heraf.
Virksomheden på sin side vil normalt have fra-
dragsret for ydelsen, uanset om den beregnes på
det ene eller andet grundlag.
Det er næppe nogen ulempe for en fond at modta-
ge ydelser i procent af omsætning eller lønsum i
stedet for egentlige overskudsandele.
En andel, der beregnes som en procent af omsæt-
ningen, vil i almindelighed ikke være mere usik-
ker for modtageren end en andel af overskuddet,
snarere tværtimod, idet omsætningen er fuldt så
stabil en faktor som overskuddet.
Det må endvidere antages, at det ved anvendelse
af procentdele af andre faktorer end overskuddet
ofte stort set vil være muligt at opnå samme resul-
tat som ved anvendelse af egentlige overskudsan-
dele. I hvilket omfang omsætningsandele faktisk
kan benyttes i stedet for overskudsandele vil dog
i vidt omfang afhænge af, om der er sammenfald
af yderens og modtagerens interesser. For yderen
kan andele i omsætning nemlig blive en betydelig
større belastning end overskudsandele, hvis virk-
somhedens overskud falder eller forsvinder.
Efter de gældende fondsbeskatningsregler er for-
skellen i den skattemæssige behandling af andele
i overskud og andre andele formentlig velbegrun-
det. Overskudsandele er at betragte som andele
i erhvervsmæssig indtægt. Det er andele i omsæt-
ning eller lønudgift ikke, og da fonde ikke er skat-
tepligtige af andet end erhvervsmæssig indtægt,
kan disse andele ikke beskattes.
I forbindelse med overvejelser om at beskatte fon-
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de af andet end erhvervsmæssig indtægt, er det
imidlertid naturligt at overveje, om også andele
af omsætning m.v. bør inddrages under beskat-
ning.
Skattepligten for overskudsandele må betragtes
som et supplement til fondenes skattepligt med
hensyn til overskud af erhvervsvirksomheder,
som de selv ejer. Skattepligten tjener bl.a. til at
hindre, at skattepligten for sådanne virksomheds-
overskud gøres illusorisk ved, at virksomheden
formelt placeres uden for fonde, medens der til-
lægges fonden ret til at modtage overskuddet fra
virksomheden.
Allerede af den grund forekommer det ikke hen-
sigtsmæssigt, at den blotte anvendelse af et andet
beregningsgrundlag end overskuddet gør det mu-
ligt at overføre en virksomheds overskud til en
fond uden beskatning. Hvis beskatning af fonde
udvides, så den i højere grad nærmer sig reglerne
for personer eller aktieselskaber, ses der heller ik-
ke at foreligge teoretiske betænkeligheder ved at
inddrage andele af omsætning m.v. under be-
skatning, idet sådanne andele er indkomstskat-
tepligtige for personer og aktieselskaber. Det må
dog erindres, at skattefrihed for omsætningsande-
le ikke blot gælder for fonde, men også for uden-
landske personer og selskaber m.v., som er be-
grænset skattepligtige her til landet.

6.1.5.2. Aktieavancer. Avancer ved salg af aktier eller ved likvidation af
aktieselskaber er normalt ikke skattepligtige for
fonde.
Vurderingen af, om dette er rimeligt, hænger i
væsentlig grad sammen med vurderingen af, om
aktieudbytter bør være skattepligtige for fonde,
idet aktieavancer kan betragtes som en art akku-
muleret udbytte.
I de gældende regler om beskatning af aktieavan-
cer er en sidestilling af udbytter og avancer ganske
vist ikke konsekvent gennemført, idet et aktiesel-
skab, der ejer mindst 25 % af aktierne i et datter-
selskab, ikke skal beskattes af udbytte fra datter-
selskabet, hvorimod avancen ved salg af dattersel-
skabsaktierne beskattes.
Det tjener dog næppe noget formål at beskatte en
fond, som ejer mindst 25 % af aktierne i et sel-
skab, af aktieavancer, så længe aktieudbytter hol-
des skattefri. I så fald ville fonden nemlig ofte kun-
ne undgå avancebeskatningen ved at udlodde sel-
skabets formue i form af skattefrit udbytte og der-
ved hindre, at der fremkom nogen skattepligtig
avance.
Omvendt vil beskatning af udbytter og skattefri-
hed for aktieavancer kunne medføre, at udbyttet
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akkumuleres i selskabet for senere at blive realise-
ret i form af skattefri aktieavancer eller ved likvi-
dation af selskabet. Den likviditetsmæssige for-
skel mellem løbende udbytter og opsamling af ud-
bytte til senere realisation ville i vidt omfang kun-
ne udlignes ved, at fonden optager lån i selskabet.
Det anførte kunne konsekvent tale for, at skatte-
pligten for udbytter og aktieavancer fulgte ensar-
tede regler. Denne konsekvens opretholdes imid-
lertid ikke fuldt ud efter de nugældende aktionær-
beskatningsregler, og der er næppe grund til, at
der på dette punkt skulle gælde andre regler for
fonde end for aktieselskaber.
Det bemærkes, at der ikke i det foranstående er
taget hensyn til det i januar 1981 af regeringen
fremsatte lovforslag om ændret beskatning af ak-
tieavancer. (Vedtaget ved lov nr. 295 af 10. juni
1981).

6.1.6. Fradragssiden. I det foregående er fondenes indkomstskattepligt
bevidst holdt helt adskilt fra spørgsmålet om yde-
rens fradragsret. Dette skyldes, at udvalget ikke
har haft til opgave at inddrage fradragsretten i sin
redegørelse.
Under udvalgsbehandlingen er det imidlertid
blevet mere og mere klart, at en realistisk bedøm-
melse af fondenes beskatning ikke kan løsrives fra
stifternes eller bidragydernes fradragsret, jfr. for-
an afsnit 6.1.3.
Udvalget finder det derfor nødvendigt også at an-
føre visse synspunkter vedrørende fradragssiden.
Der synes ikke at være noget fiskalt problem med
hensyn til fonde, så længe yderen ikke har fra-
dragsret for sine ydelser.
1967-lovene, som ophævede fradragsretten for
renter og løbende ydelser til familiefonde, synes
effektivt at have fjernet denne form for ydelser til
fonde.
Ved bedømmelsen af hvilke indtægtsarter, der
eventuelt bør beskattes hos fonde, bør det derfor
formentlig tages i betragtning, at risikoen for mis-
brug af fondenes skattefrihed især eksisterer, hvor
yderen har fradragsret for sin ydelse til fonden.
Deraf følger, at der er væsentlig mindre behov for
at gøre fonde skattepligtige af de ikke-fradragsbe-
rettigede gaver og aktieudbytter, end af de fra-
dragsberettigede renter og løbende ydelser.
Det er imidlertid klart, at en situation, hvor yde-
ren har fradrag, medens modtageren er skattefri,
er særlig attraktiv for dem, der ønsker at reducere
deres beskatning.

372



6.2. Hvilke fonde bør eventuelt fritages
fra skattepligt?

6.2.1. Fritagelseskriterier. I afsnit 4.1.2.3.2. er de nugældende regler for fri-
tagelse for den allerede eksisterende skattepligt
med hensyn til erhvervsindtægter gennemgået.
Denne fritagelsespraksis bygger på en fortolkning
af det i selskabsskattelovens § 3, stk. 2, anvendte
begreb "almenvelgørende eller på anden måde
almennyttigt'.
Udvalget har overvejet, om de hensyn, der hidtil
har været varetaget ved hjælp af dette begreb,
fortsat bør varetages, og om andre skillelinier
måtte være mere hensigtsmæssige under den nu-
værende samfundsstruktur.
Baggrunden for de skattelempelsesregler, som
bygger på begrebet almenvelgørende/almennyt-
tig, er, at disse formål bør tilgodeses og anspores,
fordi varetagelsen af dem har en særlig samfunds-
mæssig værdi.
Ordet "særlig" er anvendt, fordi mange andre
formål i dag lige så fuldt kan betegnes som sam-
fundsnyttige, uden at de derfor falder ind under
begrebet almennyttigt i skatteretlig forstand.
Her skal blot nævnes oprettelse af nye virksomhe-
der, der giver nye arbejdspladser og fremmer eks-
port m.v. Også den slags virksomheder tilgodeses
i dag i et vist omfang gennem særlige skatteregler,
men ikke ud fra kriteriet almennytte.
Afgrænsningen er i vidt omfang historisk betin-
get. Særligt de velgørende formål har historisk i
det væsentlige været knyttet til kirkelige institu-
tioner, og først i 1800-tallet begynder stat og kom-
mune i mærkbart omfang at påtage sig opgaver
af denne art.
Siden er udviklingen gået i retning af, at det of-
fentlige i stadig stigende omfang har overtaget
forpligtelserne på området.
Det kan hævdes, at udviklingen nu i væsentligt
omfang har gjort den mere private forsorg eller
støttevirksomhed overflødig, og at de hidtidige
skattebegunstigelser derfor bør indskrænkes.
Heroverfor kan anføres, at der stadig vil forekom-
me områder, hvor privat støtte er ønskelig, navn-
lig fordi nye behov stadig opstår, og det offentlige
først med en vis forsinkelse erkender disse behov
eller ikke er i stand til at dække behovet.
Disse modstående synspunkter er behandlet nær-
mere i afsnit 6.4., hvor også muligheden for at for-
bedre det offentliges styring ved at erstatte skatte-
lempelser med tilskud er omtalt.
Går man imidlertid ud fra, at der stadig kan anfø-
res rimelige grunde for at opretholde en vis privat
foretagsomhed indenfor dette felt, og dermed og-
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så for at opretholde visse skattebegunstigelser, er
spørgsmålet alene, om de hidtidige kriterier for
lempelser er tidssvarende.
Som det fremgår af afsnit 4.1.2.3.2., kan det hid-
til anvendte lempelseskriterium "almennyttig"
umiddelbart forekomme ubestemt, og i grænse-
områderne kan de sondringer, som praksis har
anlagt, virke spidsfindige, jfr. de i afsnittet anførte
eksempler. Det er dog tvivlsomt, om disse ind-
vendinger er holdbare, jfr. nedenfor.
Selv om det må erkendes, at begrebet ikke i sig
selv indeholder nogen klar afgrænsning, kan dette
dog ikke siges udelukkende at være en ulempe.
Begrebets flydende rammer har muliggjort en lø-
bende tilpasning af praksis efter de til enhver tid
gældende behov, en tilpasning som næppe ville
have været mulig, hvis et skarpere afgrænset be-
greb havde fundet anvendelse, idet tilpasningen
i så fald kun havde været mulig gennem løbende
justeringer af selve lovgivningen.
En vis smidighed og elasticitet i det generelle lem-
pelseskriterium må derfor kunne foretrækkes.
Om dette kriterium så bør være identisk med det
nugældende almennytte-kriterium er et andet
spørgsmål.
I bred almindelighed er der næppe tvivl om, at
almennytte omfatter de områder, som efter al-
mindelig opfattelse bør nyde en vis særstilling.
Det er i den mere detaljerede udformning af be-
grebets omfang, at vanskelighederne opstår.
Således er politiske formål ikke accepterede som
almennyttige efter den gældende administrative
praksis. Endvidere anerkendes der inden for
sportsområdet visse formål, som af mange vil
blive anset for direkte skadelige, f.eks. boksning.
Atter andre vil anse støtte til visse kunstretninger
for mere samfundsskadelige end gavnlige.
Disse detaljer løses dog ikke ved blot at ændre det
sproglige udtryk til f.eks. "samfundsnyttig",
"særligt samfundsgavnligt", af "særlig social-
kulturel værdi" eller tilsvarende ubestemte be-
greber.
Snarere burde der foretages en mere detaljeret
opremsning af snævrere områder som berettigede
til skattebegunstigelser.
En sådan "positiv-liste" vil dog næppe komme
til at afvige fra de kriterier, som allerede i dag kan
aflæses af den administrative praksis, jfr. afsnit
4.1.2.3.2.
En egentlig offentlig forhåndsgodkendelse af de
enkelte fonde som betingelse for at opnå skatte-
lempelse m.v. er en anden mulighed.
En sådan godkendelse har dog nær tilknytning til
spørgsmålet om, hvorvidt et egentlig offentligt til-
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6.2.2. Tilsyn som betingelse for lempeligere
beskatning.

6.3. Fradrag i indkomsten i stedet for
bevillingsmæssig lempelse.

syn med fonde bør være en betingelse for skatte-
lempelser. Dette spørgsmål behandles nedenfor i
afsnit 6.2.2.
Det anførte tyder ikke på, at en fuldstændig æn-
dring af det hidtidige generelle lempelseskriteri-
um i sig selv vil være påkrævet. Begrebet synes
smidigt nok til at registrere ændrede samfunds-
mæssige forudsætninger, og hvad angår dets ube-
stemthed må det tages i betragtning, at begrebet
"almenvelgørende eller på anden måde almen-
nyttigt" trods alt gennem mange års praksis har
opnået en ret fast og entydig afgrænsning.

Ifølge kommisoriet er det en opgave for udvalget
at bedømme, om en lempeligere beskatning af
fonde kan kombineres med et offentligt tilsyn.
Inden for skattevæsenets regi vil et sådant tilsyn
ikke være nogen nydannelse. De mest typiske eks-
empler på et specielt skattetilsyn med fonde findes
i de regler, der gælder for de såkaldte sociale fon-
de, som virksomheder har etableret i henhold til
bestemmelserne i ligningslovens § 14 F og pen-
sionsbeskatningslovens § 52.
Efter disse bestemmelser er det en forudsætning
for, at virksomhederne kan opnåfradragsret for de-
res ydelser til sådanne fonde, at fondenes vedtæg-
ter godkendes af statsskattedirektoratet, og det er
en betingelse for denne godkendelse, at fondene
indsender deres regnskaber til amtsskatteinspek-
toraterne og specificerer de i årets løb udloddede
ydelser til de vedtægtsbestemte formål.
I forbindelse med denne ordning har skattedepar-
tementet udsendt en bekendtgørelse (nr. 134 af
20/4 1972) og et cirkulære (nr.22 af 4/5 1972),
som fastsætter reglerne for godkendelse og de de-
raf følgende konsekvenser.
En lignende ordning synes uden vanskelighed at
kunne gennemføres for de fonde, som idag er be-
rettigede til skattelempelse.
Der vil også herigennem være mulighed for at
foretage en løbende justering eller ny afgrænsning
af kriteriet for skattelempelse, som er omtalt
ovenfor i afsnit 6.2.1.
Et sådant rent skattemæssigt tilsyn med specielle
fonde må dog antages at være mindre påkrævet,
hvis der generelt institueres en registrering af fon-
de af enhver art.

For de fonde, som har skattepligtig indtægt (er-
hvervsmæssig indtægt) er der mulighed for at op-
nå skattelempelse efter reglerne i selskabsskatte-
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lovens § 3, stk. 2 - 4 , jfr. afsnit 4.1.2.10.
Lempelse bevilges af en offentlig myndighed
(statsskattedirektoratet) og kan gives enten som
en stående fritagelse for beskatning af i øvrigt skat-
tepligtige indtægter, eller som en årlig fritagelse.
Metoden belaster såvel fondene som administra-
tionen derved, at hver enkelt fond skal indgive an-
dragende om fritagelse, normalt hver år. For de
stående fritagelser gælder dog, at de deraf omfat-
tede fonde i almindelighed kan nøjes med at ind-
sende årsregnskabet til kontrol af, at deres forhold
ikke har ændret sig, således at betingelserne for
skattefrihed ikke længere er tilstede.
For tiden er der omkring 300 andragender om
lempelser årligt, og dette antal må antages at stige
stærkt under i øvrigt uændrede lempelsesregler,
hvis skattepligten for fonde udvides til at omfatte
også ikke- erhvervsmæssige indtægter, f.eks. ren-
ter, jfr. oplysningerne om antallet af ikke-skatte-
pligtige fonde i afsnit 2.
Dette rejser spørgsmålet, om der findes mere hen-
sigtsmæssige metoder til at indrømme skattelem-
pelse.
En anden metode end den nugældende bevil-
lingsmæssige lempelse kunne bestå i, at der blev
givet fondene fradragsret for deres ydelser efter
visse på forhånd fastlagte regler.
Herved ville det være overladt til de almindelige
ligningsmyndigheder at kontrollere, om betingel-
serne for fradrag var til stede på samme måde som
disse myndigheder kontrollerer ethvert andet lig-
ningsmæssigt fradrag.
Den administrative besparelse herved kan belyses
ved følgende eksempel på, hvorledes det endelige
skattetilsvar for en almenvelgørende fond med år-
lig fritagelse fremkommer under de nugældende
lempelsesregler:

1. Fonden selvangiver sin fulde erhvervsmæssi-
ge indtægt, som er på 100.000 kr.

2. Kommunen indberetter det selvangivne be-
løb til statsskattedirektoratet til maskinel bereg-
ning af skatten.

3. Skatteopkrævning udsendes til fonden. Den
lyder på 40 % afden selvangivne indkomst, d.v.s.
40.000 kr.

4. Fonden indbetaler 40.000 kr.

5. Fonden ansøger om skattelempelse for et be-
løb på 90.000 kr., som fonden har udbetalt til vel-
gørende (lempelsesberettigede) formål.
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6.4. Tilskud i stedet for skattelempelse.

6. Andragendet imødekommes, og meddelelse
herom sendes til fonden, kommunen og den ma-
skinelle beregningsafdeling. Meddelelsen inde-
holder oplysning om, at skatten skal nedsættes
med

^Q'QQQ x 40.000 kr. = 36.000 kr.

7. Ændret skatteberegning foretages i overens-
stemmelse hermed, og et beløb på 36.000 kr. til-
bagebetales til fonden med rentegodtgørelse.

Hvis der i stedet gives fonden adgang til at fra-
trække ydelsen til velgørende formål i sin skatte-
pligtige indkomst, vil selvangivelsen og indberet-
ningen (pkt. 1 og 2 foran) lyde på 10.000 kr. og
skatteopkrævningen (pkt. 3 foran) på 4.000 kr.,
således at de 3 ekspeditioner under pkt. 5 -7 kan
bortfalde.
Metodens effektivitet vil afhænge af, i hvilket om-
fang det lykkes at fastsætte klare regler for de ydel-
ser, der berettiger til fradrag.
Hvis det blot drejer sig om at konstatere, om en
vis indtægt er videreudloddet fra fonden til legat-
modtageren inden for en vis frist, jfr. den i afsnit
6.1. omtalte mulighed for at sondre mellem be-
løb, der straks udloddes, og beløb der opspares,
skulle forholdet ikke volde ligningsmyndigheder-
ne vanskeligheder.
Drejer det sig derimod om at sondre mellem ud-
lodninger til kvalificerede (f.eks. almennyttige)
formål og andre udlodninger, vil vanskeligheder-
ne være større, men de adskiller sig dog ikke fra
de vanskeligheder, der allerede i dag foreligger for
de skattemyndigheder, som skal bedømme disse
forhold i forbindelse med bevillingsmæssig lem-
pelse.
Sluttelig kan anføres, at der gennem fradragsme-
toden kan gives fondene adgang til at påklage de
af ligningsmyndighederne trufne afgørelser i den
sædvanlige klageinstansfølge over skatteråd og
landsskatteret.

Efter nugældende lempelsesregler eftergives skat-
ten af den del af den skattepligtige indtægt, som
er anvendt til lempelsesberettigede (almennyttigt
formål, jfr. afsnit 4.1.2.3. og 6.3.). Er således 1/4
af indtægten anvendt til disse formål, eftergives
1/4 af skatten. Er hele indtægten anvendt, efter-
gives hele skatten. Er mere end hele den skatte-
pligtige indtægt anvendt, eftergives også hele
skatten, men der ydes ikke direkte tilskud herud-
over.
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Lempelsesreglerne kan alene sikre, at lempelsen
tilfalder de formål, som ønskes tilgodeset (ydelser
til almennyttige formål), men lempelsen gives ef-
ter nugældende regler med samme procent (skat-
teprocenten = 40 %) af det beløb, som fondens
bestyrelse beslutter at anvende til det almennytti-
ge formål.
En fond, A, der anvender 100.000 kr. til et almen-
nyttigt formål, vil således få eftergivet skatten her-
af (40 %), eller 40.000 kr., uden at der stilles yder-
ligere betingelser.
En anden fond, B, som anvender 1.000.000 kr.
til et almennyttigt formål, vil tilsvarende få efter-
givet skatten heraf, d.v.s. 400.000 kr.
En tilskudsordning i sin reneste form adskiller sig
fra disse regler på følgende punkter:

1. Fonden må betale skat af hele sin skattepligti-
ge indtægt, uanset om den anvender den helt eller
delvis til almennyttige formål eller til et hvilket
som helst andet formål.

2. Der gives ikke adgang til bevillingsmæssig
lempelse af den pålignede skat.

3. Derimod er der adgang til at søge tilskud.

4. Et eventuelt tilskud er principielt uafhængigt
af, hvilke skatter der er pålignet fonden. Selv om
fonden har anvendt hele sin indtægt til almennyt-
tige formål, er del; muligt, at tilskuddet kun udgør
f.eks. halvdelen af den pålignede skat, ja måske
ydes der slet intet tilskud. Omvendt kan tilskud-
det tænkes at overstige skatten.

Forskellen mellem en sådan ren tilskudsordning
og den hidtidige lempelsesordning kan også ud-
trykkes på den måde, at lempelse ydes inden for
rammerne af pålignet skat efter faste regler. Til-
skud ydes efter et konkret skøn i hvert enkelt tilfæl-
de uden hensyn til pålignet skat, idet hver enkelt
fond undergives en konkret bedømmelse, både
med hensyn til formålets samfundsmæssige vær-
di, det øjeblikkelige behov, prioriteringssyns-
punkter, det offentliges samlede finansielle situa-
tion og andre momenter, som skønnes af betyd-
ning.
En tilskudsordning giver utvivlsomt det offentlige
bedre muligheder for at sikre en styring af de of-
fentlige midler hen til de formål, som i en given
situation prioriteres højest. Det bemærkes i denne
forbindelse, at tilskudsmidlerne ikke nødvendig-
vis vil være begrænset til midler, der hidrører fra
beskatning af fonde, men at de heller ikke nød-
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vendigvis vil nå op på det samlede beløb, der hid-
til er ydet som skattelempelse for de almennyttige
fonde.
En helt konkret bedømmelse af den enkelte fonds
behov for tilskud i hvert enkelt tilfælde vil kræve
betydelige administrative ressourcer.
En tilskudsordning vil dog næppe føre til, at det
er den enkelte almennyttige fond, der skal ansøge
om tilskud. Snarere vil tilskuddet blive givet til de
almennyttige formål som sådanne (museet, sko-
len, etc.).
Dette betyder på den anden side, at fonde, som
ikke direkte repræsenterer sådanne formål, men
hidtil har støttet dem, ikke vil kunne opnå tilskud.
En sådan ændring kan meget vel føre til en svig-
tende interesse hos fondene i at yde støtte eller
fremskaffe midler til støttevirksomhed. Herved
vil de almennyttige formåls behov for offentlige
tilskud øges.
Hvis gaver til almennyttige fonde beskattes, vil
denne virkning formentlig blive særlig udtalt, for-
di det ikke vil kunne udelukkes, at den, der ønsker
at yde bidrag til et bestemt formål, må se 40 %
(skatten) af sit bidrag anvendt til helt andre for-
mål, som han måske er direkte modstander af.
Denne usikkerhed med hensyn til anvendelsen af
bidraget, som en tilskudsordning herved indehol-
der, må formodes at svække interessen for at yde
bidrag til almennyttige fonde overhovedet. Det
må i denne forbindelse erindres, at den, der yder
en ikke-fradragsberettiget gave til en fond, i reali-
teten har betalt en art frivillig skat på 100 % af
gavebeløbet.
For familiefonde, der ikke kan forvente tilskud,
vil en beskatning kunne føre til, at de, der hidtil
har modtaget støtte herfra, f.eks. til uddannelses-
formål, vil blive henvist til i stedet at søge støtten
hos det offentlige.
I hvert fald for de almennyttige fonde kan det væ-
re et spørgsmål, om der er et væsentligt behov for
den offentlige styring, som er en af hovedfordele-
ne ved en tilskudsordning frem for de hidtidige
lempelsesregler.
Hvis det offentlige f.eks. mener, at de eksisteren-
de fonde i for høj grad tilgodeser sundhedssekto-
ren, og at støtten burde være givet til ungdomsar-
bejde (eller omvendt), er det i dag såre enkelt for
det offentlige blot at opnå det samme resultat ved
en minimal nedskæring af tilskud til sundheds-
sektoren og forøgelse af tilskud til ungdomsarbej-
det. Under alle omstændigheder vil de beløb, der
anvendes til i bredere forstand alment velgørende
formål kun være en marginal del af de beløb, det
offentlige selv anvender til samme formål.

379



6.5. Eventuel registrering af alle fonde i
skattevæsenets regi.

I det omfang fondsbeskatningen udvides, f.eks. til
at omfatte renteindtægter, vil bortfaldet af denne
skattefrihed kunne sidestilles med bortfald af en
generel skattelempelse for sådanne indtægter, og
der kan da her opstå et tilsvarende spørgsmål om,
i hvilket omfang bortfaldet af skattefriheden even-
tuelt bør kompenseres ved offentlige tilskud.
For virksomheder, der konkurrerer med uden-
landske virksomheder, må der yderligere tages
hensyn til, at de konkurrerende virksomheder i
udlandet i forvejen kan være undergivet lempeli-
gere beskatningsregler end danske virksomheder.
En skærpelse af de nugældende regler for beskat-
ning af danske virksomhedsejende fonde vil der-
for i visse tilfælde kunne få utilsigtede virkninger
på de fondsejede virksomheders konkurrence-
mæssige stilling med uheldige følger for den sam-
lede danske produktion og beskæftigelse samt for
betalingsbalancen.
Dette kunne modvirkes ved at indrømme fondene
ret til indenfor visse grænser at foretage skattefri
henlæggelser til styrkelse af egenkapitalen i de
fondsejede virksomheder. Ved en sådan ordning
ville man imidlertid skattemæssigt favorisere de
fondsejede virksomheder i forhold til andre er-
hvervsmæssige virksomheder. Dertil kommer, at
en ordning af denne karakter efter udvalgets op-
fattelse mest naturligt måtte indpasses i mere ge-
nerelle skattemæssige ordninger i erhvervsfrem-
me-øjemed.

En registrering af alle fonde i skattevæsenets
registre vil næppe volde særlige problemer, hvis
alle fonde undergives skattepligt og dermed
selvangivelsespligt.
I så fald ville registreringen kunne foregå på sam-
me måde som det i afsnit 3.2. er angivet med hen-
syn til akkumulerende investeringsforeninger,
altså stort set blot med den kontrol, som ligger i
det kendskab til eksisterende fonde, som kommu-
nerne er i besiddelse af.
Det er muligt, at et vist antal fonde derved i en
kortere periode kan unddrage sig registrering,
men disse fonde vil næppe være af nogen væsent-
lig fiskal betydning, og der ses derfor ikke at være
behov for straffebestemmelser ud over dem, der
allerede eksisterer over for skattepligtige, som ik-
ke indgiver selvangivelse, jfr. selskabsskattelovens
§§ 28 og 29 (straftillæg).
Hvis ikke alle fonde undergives skattepligt, vil re-
gistrering i skatteregistrene formentlig forudsætte

380



6.6. Skatteundvigelser.

6.6.1. Skatteundvigelse til udlandet.

en registrerings- eller anmeldelsespligt, og her
måtte der så eventuelt fastsættes særlige straffebe-
stemmelser for undladelse af at opfylde anmeldel-
sespligten.
Behovet herfor må dog afhænge af, om registre-
ringen har andre formål end de skattemæssige.
Kun hvis registreringen tilsigter andre formål end
beskatning, kan der antages at være grundlag for
straffebestemmelser, der går ud over dem, som
skattelovgivningen allerede afgiver hjemmel for.

Under de hidtidige beskatningsregler for fonde er
flytning til udlandet af fondsmidler ikke konstate-
ret som noget problem.
Dette kan have forbindelse med, at fonde her i
landet kun beskattes af indtægt ved erhvervsmæs-
sig virksomhed, herunder fast ejendom, og at
denne beskatning ikke bortfalder ved flytning af
hjemsted til udlandet, medmindre selve den fak-
tiske virksomhed flyttes til udlandet, jfr. selskabs-
skattelovens § 2.
Problemet kan imidlertid opstå, hvis skatteplig-
ten udvides til også at omfatte renteindtægter
m.v. I hvilket omfang det er muligt for fonde at
unddrage sig dansk beskatning ved at flytte fon-
dens hjemsted eller selve fondskapitalen til udlan-
det afhænger ikke blot af skattereglerne, men også
af de civilretlige regler for fonde her og i udlandet
og af valutabestemmelser m.v.
Selve den juridiske form - den selvejende institu-
tion - er ikke i sig selv til hinder for, at institutio-
nens hjemsted eller hele den juridiske person flyt-
tes til et andet land. For at en beslutning herom
er gyldig, må det dog forudsættes, at det pågæl-
dende lands retsorden anerkender en retsform,
der svarer til den selvejende institution i dansk ret.
Med hensyn til de materielle krav til beslutnin-
gens vedtagelse følger det af de almindelige regler
for ændringer i fundatsen for en selvejende insti-
tution, at i tilfælde, hvor fundatsen ikke selv be-
stemmer noget herom, må spørgsmålet om flyt-
ning af fondens hjemsted afgøres efter reglerne
om permutation.
Dette antages også at gælde for fonde, der ikke er
stadfæstede.
I selskabsskattelovens § 24 siges det, at foreninger
m.v. ansættes i den kommune, i hvilken hoved-
kontoret findes eller hvorfra bestyrelsen foregår.
Denne bestemmelse kan være vejledende for af-
gørelsen.
Der kan også henvises til OECD's modelkonven-
tion vedrørende undgåelse af dobbeltbeskatning
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af indkomst m.v., hvori "hjemmehørende i en
stat" anvendes om en person (fysisk eller juri-
disk), som i henhold til lovgivningen i denne stat
er skattepligtig dér på grund af hjemsted, bopæl,
ledelsens sæde eller på andet lignende kriterium.
Med hensyn til muligheden for at flytte den her
i landet hjemmehørende fond til udlandet be-
mærkes, at efter gældende valutabestemmelser,
jfr. handelsministeriets bekendtgørelse nr. 118 af
12. marts 1973 med senere ændringer, tillader va-
lutamyndighederne, at der overføres midler som
direkte investering i udenlandske erhvervsvirk-
somheder. Uden tilladelse kan der overføres
200.000 kr. pr. virksomhed pr. kalenderår.
Ved emigration kan der medtages 40.000 kr. ved
udrejse, og resten af kapitalen kan overføres efter
et års forløb eller tidligere, når nærmere fastsatte
betingelser er opfyldt.
For valutaindlændinge er der ikke adgang til at
oprette udenlandske bankkonti eller til at investe-
re i passiv kapital ved køb af udenlandske værdi-
papirer med undtagelse af obligationer, der er ud-
stedt af internationale organisationer, som Dan-
mark er medlem af.
Hvad angår de nugældende skatteregler bemær-
kes, at flytning til udlandet i almindelighed kun
vil få særlig betydning i relation til en skattepligtig
fond, som ikke automatisk efter skift af hjemsted
vil fortsætte med at være skattepligtig i henhold
til selskabsskattelovens § 2, enten fordi den er-
hvervsmæssige indtægt ikke er knyttet til et fast
driftssted eller fordi, virksomheden eller den faste
ejendom flyttes eller afhændes.
Hvis der indføres en udvidet beskatning af fonde,
f.eks. med skattepligt af renteindtægter, kunne
det synes nærliggende at imødegå et skatteundvi-
gelsesproblem ved at udvide reglerne for tilbage-
holdelse af udbytteskat til også at omfatte renter.
Dette er dog næppe uden videre gennemførligt.
Det ville i hvert fald forudsætte, at næsten enhver
dansk debitor skulle pålægges pligt til at tilbage-
holde en renteskat af udbetalinger til fonde.
Selv om de fleste debitorer er bekendt med, hvem
der er aktuel kreditor i låneforholdet, ville en så-
dan regel - specielt for fonde - kræve, at debitor
i hvert enkelt tilfælde måtte sætte sig ind i, om kre-
ditor var omfattet af fondsreglerne.
Dette krav kunne måske nok opfyldes af pengein-
stitutter og kreditforeninger, men næppe af alle
pantebrevsdebitorer.
Man kunne herefter tænke sig, at pligten til at til-
bageholde renteskat indsnævredes til kun at om-
fatte pengeinstitutter og realkreditinstitutioner,
men derved ville der opstå risiko for en forskyd-
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ning af låntagningen fra disse institutioner over
mod det mere private pantebrevsmarked.
En helt generel regel om tilbageholdelse af rente-
skat, gældende samtlige debitorer, ville løse disse
problemer, men udvalget har ikke ment, at be-
dømmelse af en sådan generel ordning falder ind
under dets kommissorium, navnlig i betragtning
af, at skatteundvigelsesproblemet vedrørende
fonde må antages at blive af underordnet betyd-
ning i forhold til rækkevidden af en generel rente-
skatteordning.
En anden skatteteknisk mulighed, som dog kun
delvis løser problemet, er en regel om, at en dansk
fond skal forblive skattepligtig her til landet, indtil
det er godtgjort, at fonden lovligt er etableret eller
har skiftet hjemsted til et andet land, som i ho-
vedtræk beskatter fonde efter samme regler som
gælder her i landet, og at det yderligere er godt-
gjort, at fondsmidlerne lovligt er overført til ud-
landet.
Der henvises iøvrigt til afsnit 6.7., hvor skat-
teundvigelsesproblemet er berørt i forbindelse
med behandlingen af mulighederne for at indføre
skattetræk på udlodninger fra fonde kombineret
med fradragsret for udlodningerne.

6.6.2. Skatteundvigelse til en anden
organisationsform.

En anden form for skatteundvigelse, som kan
tænkes at opstå i forbindelse med en skærpet be-
skatning af fonde, består i, at fondsstrukturen er-
stattes med en anden organisationsform, som er
undergivet en lempeligere beskatning.
Det mest nærliggende vil her være en overgang
fra fondsstruktur til forening.
Som det fremgår af afsnit 4.1.1.1., er den væsent-
ligste forskel på en fond og en forening, at forenin-
ger har medlemmer, medens fonde er selvejende.
Det fremgår imidlertid også af det nævnte afsnit,
at fonde udmærket kan have foreningslignende
tilknytning til interesserede grupper og endog kan
lade fondsbestyrelsen vælge af sådanne grupper.
Den reelle forskel mellem en fond og en forening
kan derfor være yderst ringe.
Som eksempel fra praksis kan nævnes et kursus-
center, som oprindelig var organiseret som en ik-
ke kgl. konfirmeret fond, støttet af interesserede
grupper. Da denne organisationsform medførte,
at overskuddet ved kursusaktiviteten var skatte-
pligtig, ændredes organisationsformen til en fore-
ning med de pågældende grupper som medlem-
mer. Derved opnåedes, at den del af kursusaktivi-
teten, som var rettet mod de interesserede grup-
per, blev skattefri i kraft af bestemmelsen i sel-
skabsskattelovens § 1, stk. 4, hvorefter overskud
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ved leverance til medlemmer ikke betragtes som
erhvervsmæssig virksomhed.
I dette tilfælde lå vedtægternes oprindelige ud-
formning ganske vist i grænseområdet mellem
fond og forening, men dette er ikke noget enkelt-
stående tilfælde.
Eksemplet viser en overgang fra fond til forening
på grund af en (mindre) beskatningsforskel, som
allerede eksisterer i gældende ret.
Det må forudses, at incitamentet til at ændre or-
ganisationsform fra fond til forening vil blive for-
stærket væsentligt, hvis fonde undergives almin-
delig skattepligt, medens foreninger opretholder
deres hidtidige skattefrihed for ikke-erhvervs-
mæssige indtægter.
Spørgsmålet om skatteundvigelser over til fore-
ning kan komme til at foreligge i to former, nem-
lig dels derved, at allerede eksisterende fonde gen-
nem vedtægtsændringer overgår til at være fore-
ninger, jfr. eksemplet foran, dels ved at der i stedet
for nye fonde stiftes foreninger med samme for-
mål, som tidligere var forbeholdt fonde.
For så vidt angår vedtægtsændringer for allerede
eksisterende fonde vil permutationsreglerne for-
mentlig i vidt omfang sikre, at overgang til fore-
ning ikke kan ske uden tilsynsmyndighedens tilla-
delse. Dette gælder i hvert fald for de fonde, som
ikke ligger i grænseområdet mellem fond og fore-
ning, og hvis vedtægter ikke indeholder bestem-
melser om, at en sådan overgang kan finde sted.
De nugældende skatteregler indeholder ikke be-
stemmelser om avancebeskatning ved overgang
fra fond til forening, idet reglerne om beskatning
ved overgang fra en beskatningsform til en anden,
jfr. selskabsskattelovens §§ 5 og 5A og foran i af-
snit 4.1.3.2., ikke omfatter de her nævnte tilfælde.
Såfremt fondsbeskatningen skærpes i forhold til
foreningsbeskatningen, vil det dog være naturligt
at indføre de tilsvarende beskatningsregler ved
overgang fra fond til forening.
Dette vil dog ikke være nogen løsning for så vidt
angår fondsejede aktiver, der kan afstås uden
avancebeskatning, f.eks. bankindeståender og ef-
ter nugældende regler også obligationer, pante-
breve og lignende værdipapirer. Hvis kursge-
vinster på disse værdipapirer inddrages under be-
skatning, vil dette - i forbindelse med en regel om
avancebeskatning ved overgang fra fond til fore-
ning - måske nok til en vis grad mindske incita-
mentet til overgang, men overgangsregler i sig
selv vil næppe afgørende kunne hindre vedtægts-
ændringer, hvis forskellen i den løbende ind-
komstbeskatning af fonde og foreninger er af væ-
sentlig størrelse, da forskellen i den løbende be-
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skatning i så fald hurtigt vil kunne opveje avance-
beskatningen.
Langt vigtigere end mulighederne for eksisteren-
de fondes overgang til foreningsform er dog sik-
kert muligheden for, at stiftelse af fonde erstattes
af foreningsdannelser. I selve stiftelsessituationen
er der nemlig ingen skattemæssig forskel på, om
det er en forening eller en fond, der stiftes.
Et nærliggende modtræk mod denne mulighed
for skatteundvigelse ville være at inddrage alle
foreninger under almindelig skattepligt.
At drage denne konsekvens rummer dog visse be-
tænkeligheder. Der findes her i landet en rig va-
riation af foreninger med vidt forskelligt formål og
virke, og langt de fleste af dem må betragtes som
værende uden nogen som helst fiskal interesse.
Et krav om, at alle disse foreninger skulle
underkastes selvangivelsespligt og den deraf føl-
gende procedure med henblik på at foretage en
skatteansættelse, forekommer ikke hensigtsmæs-
sig i betragtning af det formodede beskedne skat-
teprovenu og de ulemper, som det vil pålægge
foreningernes bestyrelser, sammenholdt med det
administrative besvær såvel for foreningerne som
for de skattelignende myndigheder.
Udvalget har derfor overvejet, om den nævnte
skatteflugtsmulighed kan afværges gennem
mindre drastiske foranstaltninger.

I det følgende anføres de kriterier for sondring
mellem skattepligtige og ikke-skattepligtige fon-
de, foreninger, som udvalget har taget stilling til.

1. Medlemsantal.
Et beskedent medlemstal anvendes som et mo-
ment i bedømmelsen af, om en sammenslutning
må karakteriseres som et interessentskab i mod-
sætning til en forening, jfr. foran afsnit 4.1.1.1.
Et tilsvarende kriterium kunne tænkes anvendt
ved sondringen mellem skattepligtige foreninger
og ikke-skattepligtige.
Kriteriet findes dog uegnet i denne forbindelse,
dels fordi en foreningskonstruktion let kan etable-
res med mange medlemmer, hvis den er kontin-
gentfri og uden hæftelse, dels fordi den vil inddra-
ge reelle foreninger med eksklusivt tilsnit, f.eks.
små grundejerforeninger og særprægede hobby-
klubber.

2. Nettoformuens størrelse.
Da en væsentlig del af fondsproblematikken dre-
jer sig om opsamling af kapitaler, hvis afkast hidtil
har været skattefrit, synes denne sondring umid-
delbart velegnet. Den vil dog muligvis gøre det
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nødvendigt at opstille en række undtagelsesbe-
stemmelser, som fritager f.eks. faglige foreninger
fra skattepligten, jfr. foran i afsnit 2. om de bety-
delige kapitalressourcer, der er opsamlet i visse af
disse foreninger.

3. En samlet, nuanceret vurdering af, om der
i realiteten foreligger en fond eller en forening.

En sådan konkret vurdering er ikke nogen egent-
lig løsning på problemet, idet der herved blot sker
en henskydelse af afgørelsen til de administrative
organer, som allerede i dag kan komme ud for at
skulle tage stilling til spørgsmålet, jfr. det foran
anførte eksempel om kursuscentret.
Udvalget har ikke fundet det muligt i den til rå-
dighed stående tid at anvise nogen klar løsning,
men hælder dog nærmest til den opfattelse, at net-
toformuen er bedst egnet som beskatningskriteri-
um, hvis skatteundvigelse i retning af forenings-
konstruktioner skulle vise sig at gøre en isoleret
fondsbeskatning illusorisk. Der er dog også mu-
lighed for at anvende flere kriterier på en gang,
f.eks. stor indtjening - eventuelt således at beskat-
ning indtræder, hvis blot ét af disse kriterier er op-
fyldt.
De nævnte løsninger må dog som nævnt forment-
lig forudsætte en række undtagelsesbestemmel-
ser, f.eks. vedrørende faglige organisationer, og
udvalget mener derfor, at en mere generel ind-
dragelse af foreninger under skattepligten kun
bør foretages, hvis der senere måtte vise sig ten-
denser til, at foreningskonstruktionen udnyttes til
de skattebegunstigelsesformål, som en fondsbe-
skatning tilsigter at udelukke.
Som en mindre vidtgående foranstaltning til for-
eningsdannelser med fondsformål kan der i stedet
peges på muligheden for at indføre en regel om,
at foreninger med typisk fondskarakter ikke kan
udlodde midler til bestemte formål, f.eks. ydelser
til bestemte familier.
En anden mulighed ville være at indføre en regel,
hvorefter foreningens formue i det omfang, den
er udskilt til anvendelse til særlige "fundatsmæs-
sige" formål, er omfattet af reglerne om fondes
skattepligt.
En regel af dette indhold kunne udformes således:

"I det omfang, en forening ejer formue, hvis
afkast og eventuelt også kapital skal anven-
des til fyldestgørelse af visse nærmere angiv-
ne formål, der ikke har sammenhæng med
foreningens medlemsaktivitet eller med ar-
rangementer, som foreningen forestår som
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et led i sit foreningsmæssige formål, skal så-
danne midler fremgå af foreningens regn-
skaber og beskattes efter de regler, der gæl-
der om fonde".

6.7. Skitse til en fradragsordning med
skattetræk.

I afsnit 6.1. og 6.1.1. er det anført, at der i relation
til fondes muligheder for skattefri opsparing af ka-
pitalafkast, herunder navnlig renter, er en væ-
sentlig forskel på fonde, der hurtigt videregiver
kapitalafkastet, og fonde, der opsparer det.
Denne forskel har givet anledning til overvejelser
af, om akkumulationsproblemet kunne løses ved
en ordning, der beskatter de kapitalopsamlende
fonde, men friholder dem, der hurtigt udlodder
deres overskud.
Udvalget har her set en parallel i den beskatning
af akkumulerende investeringsforeninger, som
blev indført i 1979.
Efter disse regler beskattes de investeringsfore-
ninger, som ikke vedtægtsmæssigt er forpligtet til
at udlodde deres overskud til medlemmerne in-
den fristen for indgivelse af selvangivelse for det
pågældende indkomstår, medens de foreninger,
der har en sådan forpligtelse, ikke beskattes.
En fuldstændig overførelse af dette system til
fondsområdet rummer dog visse betænkelighe-
der, først og fremmest fordi udlodning af fonde-
nes overskud til tider forudsætter en mere kompli-
ceret beskatningsproces, end det er tilfældet for
investeringsforeningerne, hvis overskudsforde-
ling følger forud fastlagte, klare retningslinier.
Udvalget har derfor skitseret en anden ordning,
som formentlig bedre tilgodeser hensynene til
fondenes særpræg og individuelle forskelligheder.

Den bærende betragtning bag ordningen er den,
at de fiskale og økonomiske hensyn i fondssam-
menhænge er tilstrækkeligt varetaget, når blot en
given indtægt beskattes hos den endelige modta-
ger, og der ikke undervejs er opstået muligheder
for at forøge indtægten gennem skattefri akkumu-
lation af beløbets afkast, jfr. de synspunkter, der
er anført i afsnit 6.1. og 6.1.1. om skattefri akku-
mulation af renteindtægter.
Som udgangspunkt skal alle fonde herefter være
skattepligtige af alle indkomster. De kan ved op-
gørelsen af den skattepligtige indkomst fratrække
alle udlodninger, uanset formålet med udlodnin-
gen. Har de i et år foretaget henlæggelser (dvs.
ikke udloddet) af beskattet indkomst, er fonds-
skatten af indtægten en endelig skat, der ikke se-
nere kan refunderes. Overstiger udlodningen i et
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senere år dette års skattepligtige indkomst, kan
fondene således ikke få den betalte skat af denne
overskydende udlodning refunderet.
Hvis man ønsker en videregående fradragsret,
der også omfatter henlæggelser efter visse nærme-
re regler, kunne dette ske ved at tillade fradrag for
henlæggelser til en reservekonto til senere udlod-
ning, f.eks. indenfor en 2 - 5 års periode. Dette
ville også i tilsvarende grad ophæve beskatningen
af rentetilvæksten.
Er udlodning ikke sket inden fristens udløb, skal
der ske efterbeskatning, eventuelt med et tillæg
svarende til det tillæg på 25 %, der efter gældende
regler anvendes for fonde, som har fratrukket
henlæggelser til kvalificerede formål, men benyt-
ter henlæggelserne til andre formål.
Administrativt set vil den enkleste ordning være,
at fradragsretten kun omfatter udlodninger i ved-
kommende regnskabsår og ikke henlæggelser.
Herved vil den ligningsmæssige opgave blive væ-
sentligt lettere, ligesom en efterfølgende kontrol
af, at udlodning senere faktisk foretages indenfor
en vis frist, helt kan undværes. En sådan løsning
vil ganske vist medføre, at der i nogle tilfælde sker
beskatning af en indtægt, som senere udloddes,
men dette vil i praksis normalt kun få virkning for
eet indkomstår, idet fonden i de følgende år vil
kunne udlodde både sidste års overskud og en del
af det nye års overskud. Ulemperne vil således set
over en længere årrække være uden væsentlig be-
tydning. En fradragsret for henlæggelser synes
derfor at burde reserveres for særligt kvalificerede
tilfælde.

Skattefri indtægter. En fond kan lige som aktieselskaber have skattefri
indtægter, og der kan også være indtægter, der
særlig er skattefri for fonde, f.eks. visse gaver. Da
indtægter ikke kan øremærkes, må der indføres
en prioriteringsregel.
Administrativt ville den enkleste ordning være at
tillade fradrag i indkomstopgørelsen for samtlige
udbetalinger fra fonden, uanset om de pågælden-
de beløb stammer fra skattefrie eller skattepligtige
indtægtsarter.
I det omfang der under ændrede skatteregler be-
vares skattefrihed for visse fondsindtægter, fore-
kommer det ikke urimeligt eller ulogisk, at disse
indtægter kan videreudloddes med fradragsret.
Uanset hvor mange år en fremførsel at skatte-
mæssigt underskud tillades - herunder af under-
skud som følge af den skitserede fradragsordning
- vil fradraget kun kunne udnyttes, hvis der fore-
ligger en skattepligtig indtægt.
Reglen om fradrag for underskud bør udformes
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således, at udlodninger afgrundkapitalen ikke er
fradragsberettiget.

Indeholdelsesordning. Med henblik på at sikre, at de skattepligtige ud-
lodninger kommer til beskatning, er det nærlig-
gende at kombinere fradragsordningen med en
indeholdelsesordning. Da fonden har fradragsret
for udlodninger af årets skattepligtige indkomst
(der ses bort fra den ovenfor skitserede henlæggel-
sesordning), må det være hensigtsmæssigt at lade
fonden indeholde 40 % skat i alle udlodninger og
indsende skattebeløbene til myndighederne.
I det følgende ses bort fra de særlige problemer,
der vil opstå, såfremt ydelser fra fonde består i an-
det end pengeydelser.
For fuldt skattepligtige personer og for selskaber
og foreninger m.v., der er hjemmehørende her i
landet, må den indeholdte skat være en foreløbig
skat, som fradrages i den beregnede endelige skat.
For begrænset skattepligtige personer og selska-
ber m.v., der er hjemmehørende i udlandet, kan
skatten eventuelt udformes som en endelig skat,
jfr. afsnit 4.8 om udbytte, der tilfalder udlændin-
ge-
Dette giver dog formentlig problemer i relation til
udlodninger til udlændinge i lande, med hvilke vi
har dobbeltbeskatningsaftale. Efter OECD's mo-
delkonvention (art. 21) og de fleste danske aftaler
kan udlodninger fra fonde alene beskattes i den
stat, hvor modtageren er hjemmehørende.
Udlændinge i nævnte lande kan altså kræve skat-
ten tilbagebetalt, hvis de dokumenterer at være
skattepligtige i det pågældende udland. Erfarin-
ger viser dog, at mange udlændinge faktisk und-
lader at kræve refusion. Endelig kan man måske
antage, at en ordning af denne art i et vist omfang
vil afholde fonde fra at udlodde til modtagere i ud-
landet.
I forhold til de nugældende regler, hvor der slet
ikke sker nogen beskatning, må ordningen såle-
des betragtes som en stramning. Underudvalget
har været inde på, om problemet kunne løses
fuldt ud ved at nægte fondene fradragsret for
ydelser til udlændinge, således at skatten på så-
danne udlodninger flyttedes fra modtageren til
fonden, eventuelt i form af en afgift. Man anser
det imidlertid for tvivlsomt, om en sådan løsning
kan indpasses i indgåede dobbeltbeskatningsafta-
ler og internationale retsregler i øvrigt, jfr. sel-
skabsskattekommissionens betænkning af 1972
om selskabsbeskatning, side 16.
I det omfang fonde udbetaler til foreninger og
fonde m.v., kan der indføres en ordning, hvoref-
ter der ikke skal foretages indeholdelse af skat, så-
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fremt modtageren fremviser et frikort, jfr. afsnit
4.8. om udbyttefrikort.

Omgåelsesmuligheder. Fradragsordningens hovedsigte er at imødegå
skattefri akkumulation af kapital i fonde. Det må
derfor overvejes, om dette sigte eventuelt kan for-
skertsesgennem omgåelse af beskatningsreglerne.
Udvalget kan her pege på, at renteindtægter
eventuelt kan akkumuleres skattefrit ved oprettel-
se af flere fonde, idet fondene - under forudsæt-
ning af, at gaver fortsat er skattefri - kan opnå fra-
drag i indkomsten for beløb, som udbetales til en
søsterfond.

Eksempel 1.
Fonde, som udelukkende har renteindtægter.
I stedet for at oprette en fond, oprettes to eller flere
fonde. Fondene udlodder til hinanden et beløb
svarende til den skattepligtige indkomst og opnår
gennem fradragsretten for udlodninger en ind-
komst på 0 kr. på trods af, at renteindtægterne er
akkumuleret i fondene, ganske vist ikke i den
fond, som har indtjent renterne, men i søsterfon-
den.

Eksempel 2.
Fonde, som har nogle skattepligtige indtægter, og
som har til formål at erhverve aktier i et bestemt
selskab.
Der oprettes to fonde. Den ene får de aktiver, som
giver de skattepligtige indkomster, medens den
anden fond efterhånden erhverver aktierne i sel-
skabet, idet den rentebærende fond årligt udbeta-
ler et beløb, der svarer til dens skattepligtige ind-
komst, til den aktieejende (aktiekøbende) fond.
Hvis aktierne ikke giver udbytte, kan aktieselska-
bets værdistigning opspares i den købende fond
uden beskatning.

Den i eksempel 1 anførte omgåelsesmulighed sy-
nes dog urealistisk, idet den er af en sådan karak-
ter, at den formentlig kan tilsidesættes allerede ef-
ter gældende skatteregler. Med hensyn til eksem-
pel 2 vil en tilsidesættelse formentlig være mulig
i klare omgåelsestilfælde.
Hvis dispositionerne anses for uacceptable, er det
i øvrigt muligt at imødegå dem gennem enkle
særregler, f. eks. således, at gaver beskattes i det
omfang et tilsvarende beløb anvendes til opkøb af
aktier, eller således at gaver mellem fonde gøres
skattepligtige.
Under hensyn til det anførte finder udvalget ikke,
at der foreligger afgørende betænkeligheder ved
at erstatte den nugældende skattefrihed for renter
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6.8. Underudvalgets konklusioner.

m.v. med den skitserede fradragsordning kombi-
neret med regler om skattetræk på udlodninger
fra fonde.

Fondsudvalget har anmodet underudvalget om -
foruden en redegørelse for de gældende regler -
at fremlægge principielle synspunkter for en kom-
mende lovgivning om skatter og afgifter for fon-
de. Underudvalget har derfor anset det som sin
opgave at overveje udformningen af skatteregler,
som kan finde anvendelse, hvis man ønsker at be-
skatte fonde i videre omfang end hidtil. Underud-
valget har i sine overvejelser lagt vægt på at foreslå
regler, som vil være forståelige for skatteyderne og
praktikable for administrationen, og - i sammen-
hæng hermed - er i overensstemmelse med dansk
retstradition inden for det skatteretlige område.
Underudvalget har tillige haft for øje, at en even-
tuel skattepligt udformes således, at den i mindst
muligt omfang medfører konkurrenceforvridning
mellem selskaber og fonde med ensartet virke.
På denne baggrund finder underudvalget, at dets
undersøgelser giver grundlag for følgende kon-
klusioner:

1. En udvidet beskatning bør i princippet fore-
tages efter tilsvarende regler som gælder for
aktie- og anpartsselskaber, jfr. afsnit 5, men
det bør ske med de modifikationer, som føl-
ger af fondenes særlige struktur som selvej-
ende institutioner, jfr. nedenfor.

2. Formuebeskatning af samtlige fonde er næp-
pe hensigtsmæssig. For familiefonde kan
dog fremføres særlige synspunkter, jfr. afsnit
5.2.
Den formueskattelignende kooperationsbe-
skatning er næppe heller egnet, jfr. afsnit
5.1.

3. I lighed med holdingselskaber bør fonde ikke
beskattes af udbytter fra aktieselskaber, hvo-
ri de ejer mindst 25 % af aktiekapitalen, jfr.
afsnit 6.1.2., og for udbytter af andre aktie-
poster bør der indrømmes skattegodtgørelse.

4. Det forhold, at aktieavancer i et vist omfang
kan betragtes som en art akkumuleret ud-
bytte, kunne konsekvent tale for, at skatte-
pligt for begge indtægtsarters vedkommende
fulgte ensartede regler, jfr. afsnit 6.1.5.2.
Denne konsekvens opretholdes imidlertid

391



ikke fuldt ud efter nugældende aktionærbe-
skatningsregler, og udvalget finder ikke an-
ledning til at foreslå, at der på dette punkt
skulle gælde andre regler for fonde end for
aktieselskaber.

5. Hvor en fond succederer i en arveladers stil-
ling, uden at dødsboet beskattes, bør det sik-
res, at beskatning finder sted senest ved fon-
dens videresalg af det arvede aktiv. Dette vil
i sig selv følge af pkt. 1. Hvis succession for
fonde ønskes afskaffet, kunne der - for at løse
likviditetsproblemet - i stedet for beskatning
i dødsboet overvejes en regel, hvorefter døds-
boets skattetilsvar overføres til fonden som
en egentlig gæld, der, hvis det ikke kan beta-
les straks, afdrages over en årrække eller
eventuelt betales ved videresalg af aktivet.

6. Fonde bør i lighed med aktieselskaber være
skatte- og afgiftsfri af tilskud (gaver) til tilve-
jebringelse eller udvidelse af fondens grund-
kapital. Hvis fradragsretten hos giveren for
løbende gaveydelser til fonde opretholdes,
jfr. pkt. 15, bør de modtagne gaveydelser
være skattepligtige for fondene.

7. Hvis man - for alle fonde eller visse grupper
af fonde - ønsker at undgå den dobbeltbe-
skatning, der ellers vil fremkomme ved, at en
indtægt, f.eks. rente, først beskattes hos fon-
den og derefter påny hos den, til hvem fon-
den udlodder indtægten, kan det ske ved, at
der tillægges fondene fradragsret for deres
udlodninger, såfremt udlodningerne finder
sted kort tid efter, at indtægten er oppebåret,
eventuelt inden for få måneder efter regn-
skabsårets udløb.
Det administrativt enkleste ville dog være at
give fradragsret for udlodninger, som er sket
i vedkommende indkomstår, men dette vil
medføre, at der ikke opnås noget fradrag i
det første indtjeningsår, medmindre der al-
lerede i dette indtjeningsår sker videreudlod-
ninger.

8. Registrering af fonde udelukkende i skatte-
væsenets regie vil næppe volde problemer,
jfr. afsnit 6.5.

9a. Det i reglerne om godkendelse af sociale fon-
de efter ligningslovens § 14 F og pensionsbe-
skatningslovens § 52 indeholdte tilsyn med
fondenes udlodninger kan formentlig uden
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vanskelighed overføres til alle fonde, jfr. af-
snit 6.2.2.

9b. Forhåndsgodkendelse af en offentlig myn-
dighed som forudsætning for skattefrihed
rummer næppe praktiske vanskeligheder,
jfr. afsnit 6.4., men der kræves administra-
tive ressourcer.

10. Til sikring af beskatning af udlodninger, der
i henhold til punkt 7 foran er fradraget i fon-
dens indkomst, bør der indføres en pligt for
fonde til at tilbageholde skat i udlodningerne
i lighed med de nugældende regler om ud-
bytteskat, jfr. afsnit 4.8. og 6.7.

11. Muligheden for en art skatteundvigelser fra
fonde til foreninger kræver overvejelser af,
om en skærpet fondsbeskatning også bør
gælde for foreninger, jfr. afsnit 6.6.

12. Hvis princippet i fritagelsesreglen i selskabs-
skattelovens § 3, stk. 2, jfr. stk. 3, for fondes
vedkommende opretholdes, bør den af ad-
ministrative grunde ændres fra en skatte-
lempelsesregel til en regel om fradrag i
fondsindkomsten for beløb, der anvendes til
kvalificerede formål, jfr. afsnit 6.3.
Dette gælder, uanset om fondsbeskatningen
udvides eller fastholdes uændret.

13. I det omfang det fortsat skal tillægges betyd-
ning, at en fond har et særligt kvalificeret for-
mål, kan de formål, som efter gældende skat-
teret anses for at kvalificere til skattelempelse
efter reglerne for udlodninger til almenvel-
gørende eller i øvrigt almennyttige formål,
stort set fortsat anses for kvalificerede, jfr. af-
snit 4.1.2.3.2. En vis justering bør dog over-
vejes, jfr. afsnit 6.2.

14. Rente-og afdragsfri lån, specielt fra familie-
fonde, kan i et vist omfang beskattes som ud-
lodninger allerede efter gældende skatte-
praksis, især i tilfælde, hvor det er åbenbart,
at tilbagebetaling ikke skal finde sted.
I det omfang beskatning ikke kan ske, fore-
ligger der et skattemæssigt problem, som
imidlertid ikke er specielt for fonde, men må
ses i sammenhæng med skattereglerne for
udlån mellem forældre og børn, funktionær-
lån, aktionærlån m.v.

15. I medfør af ligningslovens § 8 A er der ad-

393



gang til at opnå fradrag i den skattepligtige
indkomst for gaver, der ydes til de af ministe-
ren for skatter og afgifter godkendte forenin-
ger og organisationer, hvis midler anvendes
i almenvelgørende eller på anden måde al-
mennyttigt øjemed til fordel for en større
kreds af personer. Dette gavefradrag kan ik-
ke udgøre niere end 1.000 kr.

Uafhængig af og i modsætning til denne be-
stemmelse i ligningslovens § 8 A, er der med
udgangspunkt i ligningslovens § 14, stk. 2,
udviklet en praksis, hvorefter en gavegiver
kan fradrage gaveydelser ved sin indkomst-
opgørelse, når han efter visse nærmere regler
har forpligtet sig til at udrede gaverne som
en løbende årlig ydelse, forudsat at gaverne
ikke udredes til den nærmeste familie eller til
fonde, der støtter denne personkreds, jfr. lig-
ningslovens § 14, stk 3.
Denne fradragsret i medfør af ligningslovens
§ 14, stk. 2, er uafhængig af, om gavemodta-
geren er en forening eller en institution, der
virker for almenvellet, ligesom fradragsret-
ten ikke kræver nogen godkendelse af mini-
steren for skatter og afgifter.
I indeværende folketingssamling (folketings-
året 1980/81 ) behandler folketinget et forslag
til lov om ændring af ligningsloven, hvoref-
ter fradragsretten for de såkaldte forsørgel-
seskontrakter foreslås beløbsmæssigt be-
grænset.
Efter underudvalgets opfattelse er der rime-
lig anledning til under den fortsatte behand-
ling af dette forslag også at inddrage spørgs-
målet om en eventuel ændring af de gælden-
de regler om fradragsret for løbende gave-
ydelser til fonde.

Afsluttende bemærkninger. Efter underudvalgets opfattelse bør fondenes
skattemæssige stilling vurderes i sammenhæng
med den skattemæssige stilling for en række skat-
tefri institutioner, herunder livsforsikringsselska-
ber, pensionskasser samt kreditforeninger og i
sammenhæng med foreninger i almindelighed,
der efter de gældende bestemmelser kun beskattes
af indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed,
men ikke af renter og udbytter af passive kapital-
anbringelser.
Den omstændighed, at fondene efter de gældende
regler er fritaget for beskatning af renter, gør det
efter underudvalgets skøn naturligt tillige at vur-
dere fondenes skattemæssige stilling i sammen-
hæng med de aktuelle undersøgelser og overvejel-
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ser vedrørende den mere generelle, skattemæssi-
ge behandling af renteindtægter og renteudgifter,
som foregår i det såkaldte Thorkil Kristensen-ud-
valg.

Fondenes skattemæssige stilling bør efter under-
udvalgets mening også behandles i forbindelse
med reglerne om beskatning ved afståelse af akti-
er. De gældende regler herom i ligningsloven og
i lov om særlig indkomstskat m.v. vil undergå
meget væsentlige ændringer ved en vedtagelse af
det af regeringen den 28. januar 1981 fremsatte
lovforslag nr. 140 om beskatning af fortjeneste
ved afståelse af aktier m.v.

Endelig bør fondenes skattemæssige stilling efter
underudvalgets skøn også ses i sammenhæng
med de skattemæssige problemer, der er forbun-
det med generationsskifte, såvel for virksomheder
i selskabsform som for andre virksomheder.
Underudvalget har imidlertid ment, at proble-
merne omkring generationsskifter faldt uden for
den opgave, der har været stillet underudvalget.
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underbilag 1

Ansøgninger om skattefritagelse i henhold til SSL
§3, stk. 5, for selskaber (SSL §1, stk. 1, nr. 1 og 2), hvor
den altovervejende del af aktie- og andelskapitalen
ejes af fonde med almenvelgørende eller på anden
måde almennyttige formål.

Ejet af:

Fond a
Fond a
Fond a
Fond a
Fond a
Fond a
Fond a
Fond a
Fond a
Fond b
Fond b
Fond b
Fond b
Fond c
Fond d
Fond e
Fond f
Fond g
Fond h
Fond i
Fond j

Skattepligtig
indkomst:

360.911
396.200
22.686

335.603
450.558
280.810
46.802
144.869
128.764
212.280
208.145
212.350
339.500

10.325.238
14.899.600

254.492
467.650
150.000
119.940

1.882.668
105.000

31.683.566

Uddelt til
fond:

(udbytte)

439.920
615.875
16.000

365.250
489.125
278.125
265.125
200.558
256.250
212.200
208.145
212.350
339.500

10.940.000
1.500.000
900.000
120.000
150.000
119.940
240.000

0

17.868.363

Eftergivet
kr.:

133.533
146.594

5.920
124.172
166.685
102.934
17.316
53.576
47.619
78.514
77.145
78.551

125.615
3.820.324
555.000
94.128
44.400
55.500
44.363
88.800

0

5.860.689



underbilag 1
Oversigt over indtægts- og formueforhold hos 46 erhvervsdrivende fonde, som i henhold til selskabsskatte-
lovens §3, stk. 2, får årlig skattefritagelse.

% af samlede aktiver 12,7 15,6 1,1 63,2 1,8 5,6 100,0



underbilag 1
Oversigt over indkomst- og formueforhold i 28 fonde, som har stående skattefritagelse, jfr. afsnit 2.1.5.
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STATSSKATTEDIIREKTORATET

SD-CIRKULÆRE 2 af 8 sider 1981-7

Caritas Danmark
Carolineskolens Venner, Selskabet
Centralmissioncn i København
Cheder 1. Jaldej Jeschurun, Jødisk

Undervisningsinstitut
"Christian Children's Fund, Danmark"
"Christianehøj", Dagcentret
Christiansdal Kloster
"Christiansfeld-Hallen"
ChristianshavnS Ungdomsgård
Civilforsvarsforbundet
Colostomi-operercdG i Danmark, Landsfor

ningen af
C.V. Bramsnæs Legat

DANADOPT
Danatom, Selskaber for Atomenergiens

Industrielle Udnyttelse
Danebod Højskole, Den selvejende

institution
Danmark-Amerika Fondet
Danmarks-Samfundet
Danmarks Afholdsforening
Danmarks Astma-Allergiforbund
Danmarks Bløderfoiening
Danmarks Flyvemuseum
Danmarks folkekirkelige søndagsskoler
og børnegudstjenester

Danmarks Ingeniørakademi
Danmarks Ingeniørakedemis Jubilæums-

fond
Danmarks Kristelige Arbejderbevægelse
Danmarks Kristelige Studenterbevægelse
Danmarks Naturfond
Danmarks Natur frednings forening
Danmarks Psoriasis Forening
Danmarks Sports fisker forbund
Danmarks Tekniske Museum
Danmarks Tekniske Museum, Selskabet for
Danmarks Turistråd
Dansk AFS, American Field Service
Dansk Amatørorkester Samvirke (Symfoni-
og kammerorkestre)

Dansk Amatør Teater Samvirke
Dansk Arbejde, Landsforeningen
Dansk Arbejder Idrætsforbund
Dansk Athletik-Forbund
Dansk Atlet-Union
Dansk Automobilsports Union
Dansk Badminton Forbund
Dansk Basketball-Forbund
Dansk Bibel-Institut
Dansk Bibelskole, Den selvejende insti-

tution
Dansk Dlindesamfund
Dansk Boldspil Union
Dansk Bordtennis Union
Dansk Brandværns-Komité
Dansk Bueskytteforbund
Dansk Byplanlaboratorium
Dansk Børnehjemsforening
Dansk Cricket-Forbund
Dansk Dyreværn, Århus
Dansk Epilepsiforening
Dansk Ethioper Mission
Dansk Europamission
Dansk Firma Idræts Forbund
Dansk Flygtningehjælp
Dansk Forenet Sudan Mission
Dansk Forening for Rosport
Dansk Forening for The Experiment in

International Living

Dansk Forfatterforenings Legat, Fond
Dansk Forsorgsselskab
Dansk Friskolofurenings Gavcfond
Dansk-Færøsk Samfund
Dansk Gangforbund
Dansk Goologisk Forening
Dansk-Grønlandsk Kulturfond
Dansk Golfunion
Dansk Historisk Fællesforening
Dansk Hockey Union
Dansk Håndbold Forbund
Dansk Idrætsforbund
Dansk Ishockey Union
Dansk-Islandsk Samfund
Dansk Jernbane-Klub
Dansk Kano og Kajak Forbund
Dansk Kennelklub
Dansk Kirke i Udlandet
Dansk Kulturhistorisk Museumsforening
Dansk Kunstmuseumsforening
Dansk Kvindesamfund
Dansk Kørelærer-Unions Fond for

Trafikofre
Dansk Lawn-Tennis Forbund
Dansk militært Idrætsforbund
Dansk Missionsråd
Dansk Naturist Union
Dansk Orienterings-Forbund
Dansk Ornithologisk Forening
Dansk Pathanmission
Dansk Radio-Hjælpefond
Dansk Ride-Forbund
Dansk Rotarys Health, Hunger and

Humanity Program
Dansk Rotarys Hjælpearbejde
Dansk Rotarys Ungdoms fond
Dansk Røde Kors
Dansk Samvirke
Dansk Santalmission
Dansk Sejlunion
Dansk Skak Union
Dansk Skiforbund
Dansk Skytte-Union
Dansk Skøjte Union
Dansk Slægtsgaardsforening
Dansk Studiefond
Dansk Svømme- og Livredningsforbund
Dansk Sømandskirke i fremmede Havne
Dansk Tandlægeforenings Alderdomsfond
Dansk Ungdoms Fællesråd
Dansk Unicef Komité - Dansk Komité for

Forenede Nationers Børnefond
Dansk Vandrelaug, Landsforeningen
Dansk Vegetar- og Råkostforening
Dansk Veteranflysamling
Dansk Vietnamesisk Forening, Hospitals-

udstyr og Medicin til Vietnam, Lands-
indsamlingen

Dansk Volleyball Forbund
Dansk Vægtløftningsforbund
Danske Akademi, Det
Danske Baptisters Spejderkorps
Danske Baptistsamfund, Det
Danske Bibelselskab, Det
Danske Civiløkonmers Fond
Danske Daginstitutioner, plejehjem og

dagcentre, Landsorganisationen
Danske Diakonissestiftelse, Den
Danske Dommerforenings Understøttelses-

fond, Den
Danske Døves Landsforbund
Danske Europabevægelse, Den
Danske Flyveres Fond
Danske Folkedansere, Landsforeningen
Danske Folkekirkes Mellemkirkelige Råd,

Den
Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger, De
Danske Handelsrejsende, Foreningen af

(stiftet 1866)
Danske Hedeselskab, Det
Danske Hjælpekomité for Spedalskhedsmis-

sion. Den
Danske Israelindsamling, Den



underbilag 2
STATSSKATTEDIREKTORATET

SD-CIRKULÆRE 3 af 8 sider 1981-7

Efterskolen ved Kalundborg
Egmont II. Petersens Kollegium
Elbæk Efterskole, Den selvejende

Elbæk Folkehøj skole
Elers Kollegium
Elise Smiths Skole, Århus
"Emanuel Sejrs Mindefond"
Engesvang-llal len, Den selvejende in-
stitut ion

Ensomme Gamles Venner
Ensomme Gamles Værn
Ensted-Hallen, Den selvejende institution
Esbjerg byfond
Esbjerg Fiskeriforenings Fond til forulyk-
kede Fiskeres efterladte

Esbjerg Fiskeriforenings Hjælpefond
Esbjerg Handelsskole
Esbjerg Havne-Service
Esbjerg Kunstforening
Esbjerg Teknikum
Espe-Hallen
Esperantoforeningen for Danmark
Europahøjskolen, selvejende institution
Evangelisk luthersk Missionsforening
Evnesvages Vel, Landsforeningen

Falk Hansens sociale Arbejde
Familiehøjskolen Skærgården
Farni I 1 up lanlægning, Foreningen for
Fattiges Juleglæde, Selskabet
Faxe geologiske Museum
FDF-Samvirket, Landsforeningen

"Finderuphøj-Hallen", Den selvejende
institution

"Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg",
Foreningen

Fjerde Maj Kollegiet i Marstal
Fjerde Maj-Kollegiet i Tønder
Flensborg-Samfundet og Foreningen

"Danebrog"
FN-forbundet
Folkegaven Zimbabwe Frit, Den selvejen-

de institution
"Folkehjem", Åbenrå
Folkekirkens Nødhjælp
Folkevirke
Fonden af 13. februar 1948, (I.C.

Just's Fond)
Fonden for Aktive Blinde
Fonden for Blicher-Museet på Herningsholm
Fonden for Bygnings- og Landskabskultur
Fonden for De samvirkende Omsorgs-Klub-

ber i Danmark
Fonden for International Forståelse
Fonden for Migræneforskning
Fonden for Sømandsboliger
Fonden for Træer og Miljø
Fonden Gamle Sønderho
Fonden til bevarelse af gamle bygninger

i Mariager
Fonden til bevarelse af gamle bygninger

i Nykøbing F
Fonden til Bevarelse af Gamle Bygninger

Fonden til bevarelse af gamle huse
i Tønder

Fonden til bevaring af værdifulde gamle
bygninger og miljøer i Nibe kommune

"Fonden til fremme af medicinsk behandling
af cancer"

Fonden til støtte af retsvidenskabelig
forskning ved Københavns Universitet

Fonden til støtte af The Hyderabad
Children's Aid Society

Forberedelsesskolen i Randers, Den selv-
ejende Institution

Forbrugerrådet
Forbundet af 1948, landsforeningen for bøsser

og lesbiske
Foreningen af 1888 til understøttelse

af Dannebrogsridderes efterladte
Foreningen for "J. Wiliams Stiftelse"
Forsøgsudvalget for Sukkerroedyrkning
Forældrebladets Feriekoloni
"Forældrenes Privatskole", Den

selvejende institution
Fredericia Hospital
Fredericia Museumsforening
Frederik Barfods Skole
Frederiksberg Julebespisning
Frederiksberg Kommunelærerforenings

Feriekolonier
Frederiksberg tekniske Selskab
Frederiksborg Amts Efterskole i Ølstykke,

Den selvejende institution
Frederikshavn Handelsskole
Frederikshavn Kunstmuseum og Exlibris

Samling

Fregatten Jyllands Bevarelse, Fællesud-
valget for

Frelsens Hær
Frie Gymnasiums støttekreds, Det
"Friends of Copenhaven International

Schools", Fonden
Fri Kirkesamfund, Det
Frihedsfonden
Frihedskampens Veteraner
Frihedsmuseets Venner"
Frihedsmuseets Venners Fond
Frijsensborgegnens Ungdomsskole
"Frilandsmuseets Venner

Frivilligt Drenge-Forbund, Landsforbundet
Frivilligt Pige-Forbund, Landsforbundet













1. Ved en ændring af selskabsskatteloven den 28. december 1979 er
der som et nyt nr. 5a til § 1, stk. 1, indføjet en bestemmelse
om, at investeringsforeninger, der udsteder omsættelige bevi-
ser for medlemmernes indskud, bliver skattepligtige, medmindre
foreningen ifølge sine vedtægter er forpligtet til inden fri-
sten for indgivelse af selvangivelse for det pågældende ind-
komstår at udlodde de i indkomståret indtjente renter og ud-
bytter .

2. Det påhviler kommunerne at optage skattepligtige investerings-
foreninger på mandtalslisten.

En investeringsforening, som herefter er omfattet af skatte-
pligten, skal optages på mandtalslisten i den kommune, der er
foreningens hjemsted, jf. ligningsvejledningen for selskaber,
1979 afsnit SB 1.2.

Skattepligten indtræder med virkning fra 1. januar 198o. Dette
vil i almindelighed betyde, at ansættelse af skattepligtige in-
vesteringsforeninger efter den nævnte bestemmelse første gang
skal foretages for skatteåret 1981/82.

Afgørelse af, om der foreligger skattepligt efter selskabs-
skattelovens § 1, stk. 1, nr. 5a, må i fornødent omfang træf-
fes ved gennemgang af foreningens vedtægter. Om afgrænsning
af foreninger over for interessentskaber og andre ikke selv-
stændigt skattepligtige sammenslutninger henvises til lignings-
vejledningen for selskaber, 1979 afsnit SA 1.7.1.

Efter skattedepartementets afgørelse (Meddelelser fra skatte-
departementet nr. 53, side 133) indtræder skattepligten efter
den nævnte bestemmelse ikke for foreninger, der hidtil efter
vedtægtsbestemmelse har henlagt renter og udbytter til formuen,
når vedtægterne ændres inden 1. maj 1981 på en sådan måde, at
foreningens indtjente renter og udbytter årligt skal udloddes,
og udlodning foretages inden nævnte dato for renter og udbyt-
ter, der er indtjent i 198o. I forbindelse med foreningernes
optagelse på mandtalslisten må skattepligten for disse forenin-
ger dog bedømmes efter foreningernes gældende vedtægter, og
bortfald af skattepligten som følge af vedtægtsændring må sna-
rest muligt indberettes, jf. Vejledning om selskabsskat m.v.,
3.2.2.

En del investeringsforeninger, der hidtil har foretaget henlæg-
gelse af hele overskuddet, herunder renter og udbytter, til
formuen, ændrer deres opbygning således, at foreningen opdeles
i to eller flere afdelinger, hvoraf nogle fortsat henlægger he-
le overskuddet til formuen, medens andre skal udlodde renter
og udbytter. Skattepligten efter selskabsskattelovens § 1, stk.
1, nr. 5a, bedømmes i sådanne foreninger for hver afdeling for
sig.



3. Indberetning af skattepligtige investeringsforeninger til
selskabsskatteregisteret (SSR) foretages senest den 1. de-
cember 1980 ved anvendelse af blanket D 377b. Blanketten
kan rekvireres i statsskattedirektoratet, postboks loo,
346o Birkerød. Der henvises nærmere til Vejledning om sel-
skabsskat m.v.

Der er ikke pligt for foreningerne til at lade sig registre-
re i foreningsregisteret eller lignende, og optagelsen på
mandtalslisten må derfor ske på grundlag af de oplysninger
om foreningernes eksistens, som kommunerne er i besiddelse
af.

Blandt oplysninger, som kan have betydning i denne forbin-
delse, kan anføres:

Oplysninger i henhold til reglerne om kontrol med renter
af indskud i pengeinstitutter og af obligationer m.v.
For foreninger, der ikke har CIR-nr., er oplysningen givet
for den person, hvis CPR-nr. er benyttet i forbindelse med
foreningens konto eller værdipapirer.

Foreningens anmodning om udbyttefrikort, jf. ministeriet
for skatter og afgifters bekendtgørelse nr. 387 af 8. au-
gust 1978 om fritagelse for indeholdelse af udbytteskat.

I de senere år forud for vedtagelsen af nævnte skatte-
pligtsbestemmelse har en del foreninger forespurgt i
statsskattedirektoratet om foreningens skattepligtsfor-
hold. For disse foreninger vil der være givet underret-
ning til ligningsmyndigheden, før 1. januar 1978 til skat-
terådet, om direktoratets afgørelse i sagen.

4. Ligningsmyndigheden må drage omsorg for, at udbyttefrikort,
som i medfør af bekendtgørelse nr. 387 af 8. august 1978 er
udstedt til investeringsforeninger, der bliver indkomstskatte-
pligtige efter bestemmelsen i selskabsskattelovens § 1, stk.
1, nr. 5a, bliver tilbageleveret til ligningsmyndigheden, jf.
nævnte bekendtgørelse § 4, sidste pkt.

Hans Westerberg

Peter Prahl
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1. Fondes skatteretlige status

For at anse en fond som et selvstændigt skattepligts-
subjekt kræves som hovedregel hverken en lovmæssig
registrering eller en godkendelse af fondens vedtægter.
Undtaget fra denne formløshed er alene de sociale fonde
(ligningslovens § 14 F og pensionsbeskatningslovens
§ 52), for hvilke det kræves, at vedtægterne godkendes.

1.1. Kongelig konfirmation

Såfremt en fond måtte ønske en offentlig godkendelse af
fundatsen, kan dette ske ved ansøgning om kongelig
konfirmation, dvs. registrering i det ministerium, som
fonden ifølge dens formål har nærmest tilknytning til.

En sådan stadfæstelse indebærer, at det pågældende mi-
nisterium skal påse, at fondsbestyrelsen disponerer i
overensstemmelse med fundatsen, ligesom det skal de-
cidere fondens regnskaber.

Skattemyndighederne modtager ikke meddelelse om, hvilke
fonde der bliver kongeligt konfirmerede.

1.2. Godkendelse af statsskattedirektoratet

I en del tilfælde vælger stiftere af fonde at forelægge
fundatsen for statsskattedirektoratet til godkendelse,
der meddeles, i det omfang følgende betingelser opfyl-
des:

1. Fondens midler skal være bindende udskilt fra stifte-
res og andre bidragsyderes formue, således at fon-
dens formue og dennes afkast ikke kan tilbageføres
til stiftere, bidragydere, disses ægtefæller/samle-
vere samt de hos de nævnte hjemmeboende børn under
18 år.

Tilbageførsel anses også at finde sted ved låneopta-
gelse, herunder mod pant i fast ejendom.

2. Fondens hjemsted skal anføres.

3. Fondens formål skal være udtømmende og udtrykkeligt
angivet.

4. Fonden skal have en selvstændig bestyrelse, hvoraf
mindst et medlem skal kunne anses som en i forhold
til stiftere/bidragydere uvildig og uafhængig per-
son. Såfremt den pågældende udpeges af et uvildigt
organ, f.eks. ministerium, advokatråd, revisorfore-
ning m.v., anser statsskattedirektoratet betingelsen
for opfyldt. Selvstændigheden kan imidlertid også
sikres ved, at et medlem af bestyrelsen indtager en
særlig stilling, der afgiver den fornødne garanti
for uvildighed.



5. Fonden må ordensmæssigt over for bestyrelsen aflægge
revideret regnskab efter hvert regnskabsårs udløb.

For en ældre fond hvis fundats ikke har været forelagt
til godkendelse, vil manglende opfyldelse af ovennævnte
krav ikke medføre, at fonden ikke kan godkendes som
selvstændigt skattepligtssubjekt, såfremt fondens
midler har været administreret udskilt fra stifters
formue.

1.3. Registrering

I følgende tilfælde kommer eksistensen af fonde til
skattemyndighedernes kendskab:

1. Ved udbetaling af A-indkomst og deraf følgende inde-
holdelsespligt efter kildeskatteloven skal fonden
registreres i det centrale register over indeholdel-
sespligtige med et arbejdsgivernummer.

2. Ved erhvervsmæssig virksomhed bliver fonden skatte-
pligtig af indtægter heraf ifølge selskabsskattelo-
vens § 1, stk. 1, nr. 6 og skal registreres i sel-
skabsskatteregistret. Dette sker ved anvendelse af
et arbejdsgivernummer i det centrale register over
indeholdelsespligtige, uden at fonden af den grund
behøver at være indeholdelsespligtig efter kilde-
skatteloven.

3. Erhverver fonden fast ejendom, modtager skatte-
myndighederne ejendomsskema herom. Såfremt fonden
herved bliver skattepligtig, sker registrering på
edb, jf. ovenfor under 2.

4. Hvis fonden retter henvendelse til statsskattedirek-
toratet om godkendelse. Registreres ikke på edb.

5. Ved tilbagebetaling af udbytteskat, herunder ud-
stedelse af frikort vedrørende udbytteskat. Regi-
streres ikke på edb.

6. Ifølge rentekontrolordningen skal de oplysnings-
pligtige indberette personnummer/arbejdsgivernummer
for indehavere af konti i pengeinstitutter, kupon-
ejere og købere/sælgere af obligationer samt op-
lysning om renter heraf. Registrering sker på edb.

7. Såfremt bidragydere på selvangivelsen foretager fra-
drag for ydelser til fonden.

8. Hvis fonden godkendes som gavemodtager, jf. lig-
ningslovens; § 8 A, og optages i fortegnelsen over
disse.



2. Generelle retningslinier for undersøgelse af fonde

Til brug ved gennemgang af vedtægter, regnskaber m.v.
for fonde følger nogle generelle retningslinier, som
sammen med det under 1.2. anførte iagttages ved den
skattemæssige gennemgang af fonde med henblik på
prøvelse af disses selvstændighed.

1. Er fonden stiftet inden for de sidste lo år,
undersøges de nærmere omstændigheder omkring
stiftelsen.

1.1. Ved overdragelse af aktier eller fast ejendom
m.v. i forbindelse med stiftelsen af fonden
undersøges opgørelsen af særlig indkomst.

2. Da fonde i nogle tilfælde er oprettet i forbin-
delse med en koncern, opstilles en koncernover-
sigt .

3. Låne- og kautionsforhold belyses:
3.1. mellem fonden og stiftere/bidragydere m.v.
3.2. mellem fonden og en erhvervsvirksomhed, der helt

eller delvis ejes af fonden og/eller af dennes
stifter.

3.3. Betales der sædvanlige renter?

4. Fondens erhvervelse og afhændelse af værdipapirer.

5. Har fonden handlet med fast ejendom m.v.?

6. Er erhvervsmæssig indkomst selvangivet?

7. Løbende ydelser.
7.1. Modtager fonden løbende ydelser?
7.2. Hvem har fradragsret for disse?

8. Udbetalinger fra fonden. Ydelser fra fonden i de
seneste 2-3 år undersøges:

8.1. Udbetalinger i medfør af fondens formål (herunder
gaver, legater m.v. - lov om særlig indkomstskat
§ 2, nr. 16 sammenholdt med ligningslovens § 7a).

8.2. Andre udbetalinger. Bestyrelses-, sekretær- og
revisionshonorarer. Andre gave- og legatbeløb.

8.3. For alle udbetalinger undersøges, om der i pligtigt
omfang udskrives oplysningssedler efter reglerne
i skattekontrollovens § 7, og lønangivelser
afstemmes med regnskaberne. Til brug herfor kan
indhentes oplysninger fra COR-registret, SD/Birkerød
ved brug af blanket D 354.



3. Eksempler på forhold af ligningsmæssig interesse i for-
bindelse med stiftelse, udlodninger m.v.

Ved den skattemæsssige gennemgang af fonde har det vist
sig, at bestemte typer af transaktioner går igen. I det
følgende vil den skattemæssige virkning af hver enkelt
type af transaktion blive belyst.

Af hensyn til forståelsen skal det dog allerede her
fremhæves, at de fleste af typerne bygger på det forhold,
at fonde i modsætning til personer og selskaber m.v.
ikke er indkomstskattepligtige af følgende indtægts-
arter:

a. Gaver, der heller ikke er gaveafgiftspligtige.

b. Udbytte og udlodninger fra selskaber, herunder
udlodninger i forbindelse med nedskrivning af sel-
skabets aktiekapital og provenu ved salg af aktier
til det selskab, som har udstedt aktierne, jf.
ligningslovens § 16 A og B.

c. Avance ved salg af aktier.

d. Indtægt fra løbende ydelser.

e. Renteindtægter.

3.1. Stiftelse m.v.

3.1.1. Fonden som modtager

3.1.1.1. Type 1. Gave til fond i form af forrentede gældsbreve

Giveren påtager sig uden vederlag en gæld til fonden
med henblik på at opnå fradrag for renterne.

Dispositionen er tilladt efter gældende skattepraksis.
Hvis gældsforholdet indgås over for en familiefond,
udelukker ligningslovens § 17 dog, at yderen får fra-
drag for renterne.

3.1.1.2. Type 2. Løbende ydelser til fonde

Stifteren påtager sig uden vederlag en løbende ydelse,
som er fradragsberettiget efter ligningslovens § 14,
stk. 2.

Problemet er først og fremmest, at gaver, som normalt
ikke er fradragsberettiget, kan gøres fradragsberettiget
ved at udformes som løbende ydelser.

Dette er ikke noget specielt fondsproblem, men det for-
stærkes ved, at fonde ikke er skattepligtige af løbende
ydelser.



Går man ud fra, at stifteren reelt udøver dispositions-
retten med hensyn til fondens midler, kan han således
skaffe sig et fradrag uden at miste dispositionsretten
over ydelserne.

Kombineres løbende ydelser med salg af f.eks. aktier
til fonden, kan fonden endvidere benytte de modtagne
ydelser til at betale stifteren for aktierne. Stifteren
får således sin løbende ydelse tilbage som skattefrit
afdrag på salgssummen samtidig med, at han kan fradrage
ydelsen.

Ofte anvendes løbende ydelser også således, at aktier
overdrages til fonden i samme takt, som den løbende
ydelse gør det muligt for fonden at betale dem. Derved
opnås, at stifterens skattepligtige aktieavance år for
år modsvares af hans fradrag for den løbende ydelse.

1.1.3. Type 3. Lån fra stifteren til fonden

I de fleste tilfælde er der tale om gæld til stifteren
i forbindelse med fondsstiftelsen.

Hvor lånet er opstået i forbindelse med, at stifteren
har solgt aktiver til fonden, vil det skattemæssige
spørgsmål ofte være indskrænket til, om stifteren er
blevet beskattet af aktivets virkelige værdi, jf. herom
nedenfor under type 4.

Har stifterens tilgodehavende større værdi end det
overdragne aktivs, vil differencen være skattepligtig
for stifteren som udlodning. Da udlodning til stifteren
imidlertid ikke tillades efter gældende praksis, vil
der kunne blive tale om, at skattemyndighederne kan
nægte at anerkende fondens selvstændighed og således
beskatte fondens formue og indtægt hos stifteren. En
mellemløsning består i, at stifteren får tilladelse til
at tilbagebetale udlodningen til fonden.

3.1.1.4. Type 4. Overdragelse af aktiver til fonde

De aktiver, der hyppigst overdrages til fonde, er ejen-
domme og aktiver.

Det skattemæssige problem er for det meste alene et
vurderingsproblem, idet det i mange tilfælde lykkes at
overdrage navnlig aktier til for lav pris med deraf
følgende for lav skatteansættelse.

Endvidere kan nævnes muligheden af ved hjælp af en
køberet at overdrage aktier til for lav værdi..



3.1.2. Fonden som yder, bortset fra formålsbestemte ydelser

3.1.2.?.. Type 5. Udlån frei fonden til stifteren eller dennes
familie

Udlån mod sikkerhed i fast ejendom inden for ejendomsvær-
dien var indtil for få år siden tilladt efter skatte-
praksis, men anses nu for uacceptabelt, for så vidt
angår udlån til stifteren selv, hans ægtefælle og
hjemmeboende børn under 18 år, således at bestemmelser
herom i fondens vedtægter kræves fjernet som betingelse
for at anerkende fondens selvstændighed.

Udlån til stifterens familie i øvrigt er tilladt, også
uden sikkerhed, og sådanne udlån vil ofte være et ved-
tægtsbestemt formål i familiefonden.

Udlån mod lav rente eller ingen rente medfører ingen
beskatning af rentefordelen hos låntageren, idet rente-
fordelen anses modsvaret af låntagerens rentefradrags-
ret. Der foretages heller ikke beskatning af rente-
fordelens kapitaliserede værdi.

3.1.2.2. Type 6. Lån fra fond til fondsejet selskab

Om lavt forrentede lån gælder det samme som anført
undsr 3.1.2.1., type 5.

En for høj rente medfører, at selskabet nægtes fradrag
for den del af renten, som overstiger Nationalbankens
diskonto + 4%, idet merrenten anses for maskeret ud-
bytte fra selskabet til fonden.

3.1.2.3. Type 7. Kaution

a. For fondsejet selskab.
"Fondskautioner" ses ikke at gå ud over, hvad der er
almindeligt i forholdet aktionær/selskab.

b. For stifterens gæld.
En fonds kaution for stifterens gæld kan indebære en
væsentlig fordel for stifteren.

Så længe kautionen ikke er blevet aktuel, vil det
imidlertid næppe være muligt at statuere en udlod-
ning fra fonden. Forholdet ses ikke at være prøvet i
praksis, men det kunne overvejes at betragte sådanne
kautioner som indicier for manglende selvstændighed
i fonden.

3.1.3. Transaktioner i øvrigt

3.1.3.1. Type 8. Nedskrivning af aktiekapital i fondsejede
selskaber

a. En Fremgangsmåde består i, at fonden afkøber stif-
teren hans aktier i et selskab, hvorefter dettes aktie-



kapital nedskrives, og kapital + reserver udloddes
til fonden, der benytter udlodningen til at hetale
stifteren.

Forholdet muliggør køb af selskaber på kredit, hvor-
efter selskabets egne midler benyttes til at betale
købet.

Dette tangerer problemstillingen i aktieselskabslo-
vens § 15, stk. 4, efter hvilken bestemmelse en
aktionær ikke kan låne midler af selskabet til at
betale hans køb af selskabets aktier.

Skattemæssigt muliggøres dispositionen alene, fordi
udbytte er skattefri for fonde.

For personer og andre som ikke er skattefri af
udbytte, vil dispositionen oftest blive hindret af,
at de fra selskabet udloddede beløb er undergivet
almindelig indkomstskattepligt i henhold til lig-
ningslovens § 16 A.

b. En anden fremgangsmåde består i nedskrivning af
aktiekapitalen i koncernselskaber, hvorved aktie-
majoriteten ved nytegning overgår til stifterne.
Forholdet er, såfremt der findes skjulte reserver i
selskaberne, i strid med de af statsskattedirek-
toratet opstillede betingelser for godkendelse om,
at fondens midler og afkastet heraf ikke må kunne
tilbageføres til stifter.

3.1.3.2. Type 9. Ændring af stemmeret på aktier i et selskab der
ejes dels af en fond dels af fondens stifter

Dispositionen foretages på den måde, at stifteren først
sælger aktiemajoriteten til fonden, f.eks. 8o% af
aktiekapitalen, mens han selv beholder de resterende
2o%. Derefter ændres den hidtidige stemmeret på aktier-
ne, f.eks. fra 1 - 1 til 1 - lo til fordel for stifte-
rens aktier. Stifteren vil derved opnå en stemmemajo-
ritet på 2oo mod fondens 8o og have generhvervet sin
beherskelse af selskabet.

Efter gældende skattepraksis antages ændringen af
stemmeretten ikke at udløse nogen form for beskatning.

3.1.3.3. Type lo. Fusion af fondsejet selskab med et af stifte-
ren ejet selskab

Hvis værdien af stifterens selskab er større end værdien
af fondens selskab, kan stifteren ved fusionen skattefrit
vinde majoriteten i det sammensluttede selskab og dermed
beherskelsen af fondsselskabets virksomhed.



Er værdien af stifterens selskab mindre, kan majoriteten
ikke skattefrit opnås ved at tildele stifteren et
forholdsmæssigt større antal aktier, end fonden får.
Dette ville nemlig repræsentere en udlodning fra fonden
til stifteren. Udlodningen vil være skattepligtig for
stifteren, og endvidere vil en sådan udlodning diskva-
lificere fonden som selvstændig i forhold til stifte-
ren, jf. bemærkningerne foran til type 3.

Værdien af disse sanktioner er dog begrænset, sålænge
det er muligt for stifteren at opnå det samme ved an-
vendelse af type 9 (ændring af stemmeret).

3.2. Formålsbestemte ydelser fra fonde

Udlodninger frei fonden til stifteren, dennes ægtefælle
og hjemmeboende børn under 18 år tillades ikke og kan
medføre, at fonden ikke anerkendes som selvstændigt
retssubjekt i forhold til stifteren, der følgelig vil
blive beskattet af fondens indtægt og formue, jf. foran
under type 3.

Forbeholder stifteren sig afkastet af fondens formue,
anses han efter statsskattelovens § 12 tillige for
skattepligtig cif fondens formue.

Udbetalinger til stifterens øvrige familie er tilladt i
familiefonde, men til gengæld er fradrag for løbende
ydelser til familiefonde udelukket, jf. ligningslovens
§ 14, stk. 3.

Det er altså ikke. muligt ved indskydelse af en fond som
mellemled at opnå fradrag for løbende ydelser til
voksne børn. Det er heller ikke muligt ved indskydelse
af en fond at opnå fradrag for renter af gavegæld til
børn, jf. ligningslovens § 17.

Derimod opnås der ved indskydelse af en fond mellem
forældre og børn, at der ikke skal svares gaveafgift af
en gave, selv om gavens afkast tilfalder børnene.

Det kan derfor være en fordel for forældre at yde kon-
tante gaver til en fond og lade renteindtægten udbetale
til f.eks. studerende børn. Fonden er ikke skattepligtig
af renteindtægten, så hele afkastet kan videreudloddes.



En undersøgelse af fondes virke viser, at ligningsarbej -
det og kontrollen i relation til fondsstiftelse - og
senere virksomhed - ikke er så effektivt, som det kunne
ønskes.

Årsagerne hertil kan især søges i:

1. Manglende pligt til registrering af fonde.

2. Manglende oplysningspligt vedrørende udbetalte
legater m.v.

3. Manglende information om fondsproblematikken og
manglende orientering om de foreliggende kontrolmu-
ligheder .

Ad 1.

Da der ikke eksisterer en egentlig registreringspligt
for fonde, kan registreringsproblemet kun løses ved, at
de skattelignende myndigheder opnoterer fonde, belig-
gende i deres område, som man får kendskab til under
ligningen, således at der på dette grundlag kan ske
såvel regelmæssig indkaldelse og gennemgang af regn-
skaberne som udveksling af kontroloplysninger mellem de
skattelignende myndigheder.

Endvidere vil en registrering under denne form kunne
bidrage til en kontrol af, at der indgives selvangi-
velse vedrørende erhvervsmæssige indtægter.

Ad 2.

Undersøgelsen af fondes virke har omfattet en stikprøve-
kontrol, som har vist, at legater m.v. kun i få tilfæl-
de medregnes af modtagerne ved indkomstopgørelsen.

Skattedepartementet er i anden forbindelse anmodet om
at udvirke, at oplysningspligten udvides for udbe-
talinger fra fonde.

Ad 3.

Manglende information oprettes delvis ved udsendelse af
nærværende revisionsmeddelelse, der særligt belyser de
situationer, som de skattelignende myndigheder bør være
opmærksom på.

Endvidere kan henvises til ligningsvejledningen, som
beskriver forhold vedrørende fonde, f.eks. vejled-
ningens (1978) afsnit F 1.4.3., side 284, om forplig-
telseserklæringer, der ikke kan begrunde fradrag, idet
de er udstedt til fordel for familiefonde og -legater,
vejledningens afsnit K 3.3.1., side 144, vedrørende
overdragelse af aktier til fonde og den omkring 1.
april 198o foreliggende ligningsvejledning for selska-
ber, afsnit SA og SG.



Man skal endelig henlede opmærksomheden på de bestemmel-
ser i skattekontrolloven, der kan udnyttes i lignings-
og kontrolarbejdet vedrørende fonde:

Skattekontrolloven § 2, stk. 1, 3. pkt., hvorefter
indkomstskattepligtige kan afkræves specifikation i
selvangivelsen af indtægter, som ikke skal medregnes
ved opgørelser, af den skattepligtige indkomst.

Skattekontrolloven § 6, stk. 1, 2. pkt., hvorefter
stiftelser, legater og selvejende institutioner, hvad
enten de er erhvervsdrivende eller ej, er pligtige til
på begæring af de skattelignende myndigheder til disse
at indsende regnskabsmateriale med bilag for såvel
tidligere som for det løbende regnskabsår og andre
dokumenter, der kan have betydning for skatteligningen.

Skattekontrolloven § 8 D, 1. pkt., hvorefter stiftelser,
legater og andre institutioner er pligtige på forlangende
at meddele de skattelignende myndigheder alle de oplys-
ninger, der kein tjene disse myndigheder til vejledning
ved udførelsen af deres hverv.

Hans Westerberg

J. Sandgren
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Blad nr. 375

Fremsat den 28. januar 1981 af ministeren for skatter og afgifter

Forslag
til

Lov om amdring af ligningsloven
(Begrænsning af fradragsretten for visse løbende ydelser).

§ 1.

/ lov om påligningen af indkomst- og for-
mueskat til staten (ligningsloven), jfr. lovbe-
kendtgørelse nr. 399 af 11. september 1979,
som senest ændret ved lov nr. 581 af 19. de-
cember 1980 , foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 2, indsættes efter /. pkt.:
»Hvis den skattepligtige som gave eller som
arveforskud har forpligtet sig til at udrede
ydelserne til personer, der ikke ved modta-
gelsen af de enkelte ydelser er skattepligtige
efter kildeskattelovens § 1, nr. 1, 4 eller 5,
eller til selskaber, foreninger, institutioner
m.v., der ikke er hjemmehørende her i lan-
det, kan det samlede fradrag for disse ydelser
dog højst udgøre 10.000 kr. årligt. For ægte-
fæller, der er sambeskattede i hele indkomst-

året, kan det sammenlagte fradrag for ydelser
som omhandlet i 2. pkt. ikke overstige 10.000
kr. En eventuel nedsættelse til dette beløb
foretages i den del af hver ægtefælles fra-
drag, der overstiger 5.000 kr. Begrænsningen
af fradraget for ydelser til personer gælder
dog ikke for ydelser, som den skattepligtige
har forpligtet sig til på et tidspunkt, hvor
modtageren er skattepligtig efter kildeskatte-
lovens § 1, nr. 1,4 eller 5.«

2. I § 14, stk. 5, 1. pkt. ændres »af den i stk.
2 nævnte art« til: »efter stk. 2«.

§2.

Loven har virkning fra og med indkomst-
året 1982.

Skd. 2. 22-01/1981
Lovforslag. Folketingsåret 1980-81.



Bemærkninger til lovforslaget

Formålet med lovforslaget er beløbsmæssigt at
begrænse adgangen til ved opgørelsen af den skat-
tepligtige indkomst at fradrage ensidigt påtagne
lobende ydelser til modtagere, der ikke er fuldt
skattepligtige her til landet. Forslaget er med visse
ændringer, som omtales nærmere i det følgende,
en genfremsættelse af regeringens lovforslag L 154
i folketingssamlingen 1979/80, 2. samling.

Gældende regler.

Efter ligningslovens § 14, stk. 2, kan udgifter til
lobende ydelser, såsom underholds- og aftægtsy-
delser, som den skattepligtige (personer, selskaber,
foreninger m.v.) har forpligtet sig til at udrede,
fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst.

De løbende ydelser, kan være led i en gensidigt
bebyrdende aftale, som f.eks. indgås i forbindelse
med generationsskifte i landbruget i form af en
aftægtsforpligtelse.

De løbende ydelser kan også være ensidigt på-
tagne som gave eller arveforskud. Sådanne ensidi-
ge ydelser kan f.eks. have til formål at forsørge
yderens forældre eller søskende. Endvidere kan
der være tale om ensidige ydelser til f.eks. religiøse
samfund, foreninger m.v.

I praksis er der fastlagt nærmere regler for,
hvilke indholdsmæssige og formelle krav der skal
være opfyldt, for at ydelser kan anses for løbende
og dermed fradragsberettigede.

Fradragsretten for løbende ydelser omfatter
ikke ydelser til livsarvinger eller disses ægtefæller
eller til familiefonds, hvis yderen har påtaget sig
forpligtelsen ensidigt som gave eller arveforskud.
Sådanne ydelser er ikke fradragsberettigede, jfr.
ligningslovens § 14, stk. 3. Underholdsbidrag til
ægtefælle og børn er dog under visse betingelser
(separation, skilsmisse m.v.) fradragsberettigede i
medfør af ligningslovens §§ 10 og 11.

Efter ligningslovens § 14, stk. 5, kan der under
visse betingelser gives fradrag for løbende ydelser

til et barnebarn, forudsat at den ene af barnebar-
nets forældre eller begge er afgået ved døden. Det-
te fradrag kan dog ikke overstige 3.000 kr. pr. bar-
nebarn.

Baggrunden for lovforslaget.

I de senere år har reglerne i ligningslovens § 14,
stk. 2, givet anledning til betydelige problemer.

Problemerne opstår især i tilfælde, hvor der er
tale om ensidige ydelser til modtagere i udlandet,
og disse problemer har været behandlet i flere for-
skellige forbindelser.

En af socialministeriet i april 1973 nedsat ar-
bejdsgruppe vedrørende udenlandske arbejderes
sociale og samfundsmæssige tilpasning her i landet
fremkom således i oktober 1974 med en indstilling
om den skattemæssige behandling af gæstearbejde-
res forsørgelseskontrakter. Herefter skulle der kun
indrømmes fradrag i anledning af forpligtelseser-
klæringer, såfremt modtageren af de løbende ydel-
ser var fuldt skattepligtig til Danmark.

Indkomstskatteudvalget beskæftigede sig med
fradraget efter reglerne i ligningslovens § 14, stk. 2,
som led i en almindelig gennemgang af selvangi-
velsesfradragene. Som en del af et mere omfatten-
de forslag om begrænsning af fradragene på selv-
angivelsen blev det foreslået at afskaffe fradrags-
retten for ydelser i henhold til forsørgelseskontrak-
ter, jfr. den foreløbige redegørelse fra indkomst-
skatteudvalget i august 1976 (betænkning nr. 780/
1976).

Det fremgår af betænkningen, at reglerne om
forsørgelseskontrakter har givet anledning til en
del kritik og til betydelige administrative vanske-
ligheder, specielt for så vidt angår fradrag for lø-
bende ydelser til pårørende i udlandet. Det nævnes
således, at det kan være vanskeligt for danske
myndigheder at kontrollere, om kontrakten reelt er
bindende for den pågældende yder, og at under-
holdsydelserne ofte delvis vil medgå til underhold
af den pågældendes hustru og børn, som på grund
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af de særlige leveforhold i hjemlandet hyppigt har
fælles husstand med de personer, der efter kon-
trakten er berettigede. Endvidere nævnes det, at
underholdsbeløbene ofte er så store, at der er
grund til at antage, at de ikke fuldt ud medgår til
de pårørendes underhold, men til dels indebærer
en »skattefri opsparing«, der hensættes til disposi-
tion for yderen, når han vender hjem.

Når de ovenfor nævnte problemer ikke i samme
omfang eksisterer i forbindelse med ydelser til
modtagere her i landet, skyldes det ikke mindst, at
fradragsretten for ydelserne normalt modsvares af
en indkomstskattepligt hos modtagerne. Indkomst-
skattepligten hos modtagerne giver ligningsmyn-
dighederne mulighed for at kontrollere de fradrag,
der er foretaget af yderen.

I de situationer, hvor den, der modtager ydel-
serne, derimod ikke er skattepligtig her til landet,
modsvares fradraget hos yderen ofte slet ikke eller
kun i begrænset omfang af en skattepligt.

På denne baggrund fremsatte regeringen i fe-
bruar 1980 et lovforslag o.n begrænsning af fra-
dragsretten for de nævnte ydelser, for så vidt mod-
tageren ikke var skattepligtig her til landet. Dette
lovforslag (L 154) var ikke færdigbehandlet ved
udgangen af folketingssamlingen 1979/80 og bort-
faldt derfor.

Lovforslaget.

Regeringen er fortsat af den opfattelse, at de
ovenfor anførte argumenter bør føre til en rimelig
begrænsning af fradragsretten for ensidigt påtagne
løbende ydelser til modtagere, der ikke er skatte-
pligtige her til landet.

Der har været forslag om helt at afskaffe fra-
dragsretten for sådanne løbende ydelser. En sådan
regel vil imidlertid ikke kunne undgå at ramme
mange indvandrere, der dels som følge af traditio-
ner og dels på grund af sociale forhold i hjemlan-
det ofte er juridisk eller moralsk forpligtet til at
udrede underholdsydelser til nære pårørende i
hjemlandet.

For ikke i urimelig grad at opstille hindringer
for sådanne traditionsbundne og socialt betingede
forpligtelser, foreslås det, at fradragsretten for de
ensidigt påtagne løbende ydelser til personer, der
ikke er skattepligtige her til landet efter reglerne i
kildeskattelovens § 1, nr. 1, 4 eller 5, bibeholdes i
det omfang, den enkelte skatteyders eller sambe-
skattede ægtefællers samlede ydelser ikke oversti-
ger 10.000 kr. på årsbasis.

I det ovenfor nævnte lovforslag L 154 var der
foreslået en beløbsgrænse på 6.000 kr., men bl. a.

på grundlag af debatten om det nævnte lovforslag
findes en forhøjelse af beløbet til 10.000 kr. at
stemme bedre med de hensyn, der er baggrund for
at vælge en beløbsbegrænsning i stedet for en af-
skaffelse af fradragsretten.

Ifølge det tidligere lovforslag (L 154) skulle
ensidige løbende ydelser til et barnebarn eller til
selskaber, foreninger, institutioner m. v. ikke om-
fattes af den foreslåede fradragsbegrænsning, hvis
tilsagnet om ydelserne var givet før lovforslagets
fremsættelse.

Regeringen finder, at en ligelighedsbetragtning
bør medføre, at den foreslåede fradragsbegræns-
ning i alle tilfælde får virkning fra og med ind-
komståret 1982, uanset hvornår tilsagnet om de
løbende ydelser er afgivet.

Den foreslåede fradragsbegrænsning skal omfat-
te følgende former for vederlagsfri løbende ydel-
ser:

1. Ydelser til personer, som ikke ved modtagelsen
af de enkelte ydelser er skattepligtige her til
landet efter kildeskattelovens § 1, nr. 1,4 eller
5.

2. De i ligningslovens § 14, stk. 5, omhandlede
ydelser på indtil 3.000 kr. til et barnebarn, når
det ikke ved modtagelsen af de enkelte ydelser
er skattepligtigt her til landet efter kildeskatte-
lovens § 1, nr. 1,4 eller 5.

3. Ydelser til selskaber, foreninger m.v., der ikke
er hjemmehørende her i landet.

For de under 1 og 2 nævnte ydelser gælder fra-
dragsbegrænsningen ikke, hvis modtageren af ydel-
serne var skattepligtig efter kildeskattelovens § 1,
nr. 1, 4 eller 5 på det tidspunkt, hvor tilsagnet om
ydelserne blev givet.

Skattepligt her til landet i henhold til kildeskat-
telovens § 1, nr. 1, 4 eller 5, påhviler personer, der
har bopæl her i landet (nr. 1), danske statsborgere,
der gør tjeneste om bord på et skib med hjemsted
her i landet (nr. 4) samt danske statsborgere, der er
udsendt af den danske stat til tjeneste uden for
riget (nr. 5). Kildeskattelovens hovedbestemmelser
om personers skattepligt her til landet er optaget
som bilag.

Hvis de ydelser, der er omfattet af fradragsbe-
grænsningen, i et indkomstår overstiger 10.000 kr.,
kan det overskydende beløb ikke overføres til fra-
drag i senere indkomstår, selv om de ydelser, der
omfattes af fradragsbegrænsningen, i dette år er
under 10.000 kr. tilsammen.

Begrænsningen af fradragsretten skal efter for-
slaget have virkning for indkomståret 1982 og se-
nere indkomstår. Med den førnævnte undtagelse
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(alt

Ydelserne under 4 omfattes
ikke af fradragsbegrænsningen
jfr. herved, at modtageren af
de under 4 nævnte ydelser var
skattepligtig her til landet, da
forpligtelsen blev påtaget.
Ydelserne under 4 kan heref-
ter fradrages ved indkomstop-
gørelsen for 1983 med det ful-
de beløb på ialt

Ydelserne under 1, 2 og 3,
ialt 12.000 kr. falder ind under
fradragsbegrænsningen og kan
derfor kun fradrages med . . .

Samlet fradrag for ensidigt
påtagne løbende ydelser til

5.000 kr.

skal fradragsbegrænsningen efter lovforslaget i alle
tilfælde have virkning både for ydelser i henhold
til allerede eksisterende aftaler og for nye aftaler.

I det følgende er der opstillet et beregningsek-
sempel, der belyser virkningerne af den foreslåede
begrænsning af fradragsretten for ensidigt påtagne
løbende ydelser:

Eksempel.

A har i 1983 afholdt følgende ensidigt påtagne
løbende ydelser:

1. Til sin broder i henhold til
forpligtelse påtaget i 1977.
Broderen var ikke skatteplig-
tig i henhold til kildeskattelo-
vens § 1, nr. 1,4 eller 5, hver-
ken i 1977 eller i 1983

2. Til et barnebarn i henhold
til en forpligtelse påtaget i
1976. Barnebarnet var ikke
skattepligtigt i henhold til kil-
deskattelovens § 1, nr. 1, 4 el-
ler 5 hverken i 1976 eller i
1983

3. Til en forening m.v., der ik-
ke er hjemmehørende her i
landet, i henhold til en for-
pligtelse påtaget i 1982

4. Til en brodersøn i henhold
til en forpligtelse påtaget i
1979. Brodersønnen var skat-
tepligtig i henhold til kilde-
skattelovens § 1, nr. 1, 4 eller
5 i 1979, men ikke i 1983. . . .

modtagere i udlandet for ind-
komståret 1983 21.000 kr.

Bestemmelserne i ligningslovens §§ 10 og 11 om
fradrag for bidrag til ægtefælle og børn i tilfælde
af separation eller skilsmisse m.v. berøres ikke af
forslaget.

Forslaget medfører heller ingen ændringer i
adgangen til at fradrage løbende ydelser i medfør
af en gensidigt bebyrdende aftale.

Administrative og provenumæssige virkninger.

Lovforslaget kan indebære visse administrative
lettelser for ligningsmyndighederne, hvis de nye
regler kan antages at medføre et fald i antallet af
forsørgelseskontrakter.

Der foreligger ikke oplysninger om størrelsen af
det samlede beløb, for hvilke fradragsretten ophæ-
ves. Rent skønsmæssigt kan det foreløbigt antages,
at lovforslaget vil betyde en årlig forøgelse af be-
skatningsgrundlaget med et beløb af størrelsesor-
denen 200 mill. kr. Det hertil svarende merpro-
venu kan anslås til 95 mill, kr., hvoraf omkring 50
mill. kr. vil være merprovenu for kommunerne.

Ligningsloven er senest ændret ved lov nr. 581
af 19. december 1980.

Lov nr. 581 af 19. december 1980 om ændring
af udskrivningsloven og ligningsloven (Ændring af
formuebeskatningen) er omtalt i folketingstidende
1980-81: Spalte 493, 3402 og 4157; Tillæg A, spal-
te: 000, Tillæg B, spalte: 000 og Tillæg C, spalte:
000.

11 000 kr Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser.

3.000 kr.

4.000 kr.

23.000 kr.

11.000 kr.

10.000 kr.

Til § 1, nr. 1.

Efter ligningslovens § 14, stk. 2, er der fradrag
ved indkomstopgørelsen for løbende ydelser, som
den skattepligtige har forpligtet sig til at udrede.
Efter ligningslovens § 14, stk. 3, er der dog ikke
fradragsret, hvis yderen som gave eller arveforskud
har forpligtet sig til at udrede beløb til livsarvinger
eller deres ægtefæller eller til familiefonds.

Med den her foreslåede regel gennemføres den
yderligere begrænsning af fradragsretten, at ensi-
digt påtagne løbende ydelser til modtagere, der
ikke er skattepligtige her til landet, højst kan udgø-
re 10.000 kr. årligt. I dette maksimumsbeløb med-
regnes ydelser til personer, herunder børnebørn,
som ikke er skattepligtige efter reglerne i kildeskat-
telovens § 1, nr. 1, 4 eller 5 og til foreninger m.v.,
som ikke er hjemmehørende her i landet. Udtryk-
ket »hjemmehørende her i landet« svarer til beteg-
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nelsen i selskabsskattelovens § 1. For ægtefæller,
der er sambeskattet i hele indkomståret, kan de
sammenlagte fradrag ikke overstige 10.000 kr.

Henvisningen til kildeskattelovens § 1, nr. 1, 4
eller 5, betyder, at der for personer sker begræns-
ning af fradragsretten for ensidigt påtagne løbende
ydelser, når modtagerne af ydelserne enten ikke
har bopæl her i landet, eller ikke som dansk stats-
borger gør tjeneste om bord på et skib med hjem-
sted her i landet, eller ikke som dansk statsborger
er udsendt af den danske stat til tjeneste uden for
riget. For foreninger m.v. indebærer forslaget en
begrænsning i fradragsretten, når foreningen m.v.
ikke er hjemmehørende her i landet.

Fradragsretten bevares herefter, når de ensidigt
påtagne løbende ydelser tilfalder foreninger m.v.,
der er hjemmehørende her i landet eller personer,
der er skattepligtige her til landet efter kildeskatte-
lovens § 1, nr. 1,4 eller 5, enten på det tidspunkt,
hvor ydelsen modtages, eller på det tidspunkt,
hvor aftalen om de løbende ydelser indgås. Det
bemærkes i denne forbindelse, at de nævnte ydel-
ser efter praksis er skattepligtige for modtageren
på betalingstidspunktet. Det er således ikke ydel-
sernes forfaldstidspunkt, som er afgørende for
skattepligtens indtræden.

Der henvises iøvrigt til de almindelige bemærk-
ninger.

Til § I, nr. 2.

Efter bestemmelsen i ligningslovens § 14, stk. 3,
kan ydelser bl.a. til livsarvinger og fonds m.v. ikke
fradrages, når forpligtelsen har karakter af gave
eller arveforskud. I ligningslovens § 14, stk. 5, er
der gjort undtagelse herfra, idet den skattepligtige
efter denne bestemmelse kan fradrage løbende
ydelser til et barnebarn, forudsat at barnebarnets
fader eller moder eller begge forældre er afgået
ved døden før indkomstårets begyndelse. Fradra-
get efter denne regel kan dog ikke overstige 3.000
kr. for hvert barnebarn. Der er ikke fradragsret for
ydelser, der forfalder til betaling efter udgargen af
det kalenderår, hvori barnebarnet fylder 18 år.

Hvis barnebarnet ikke er skattepligtigt her til
landet efter kildeskattelovens § 1, nr. 1, 4 eller 5,
kan det nævnte maksimumsfradrag på 3.000 kr.
efter lovforslaget kun fradrages, i det omfang yde-
rens samlede fradrag for ydelser til personer, for-
eninger m.v., der ikke er skattepligtige her til lan-
det, ikke overstiger 10.000 kr.

Der henvises iøvrigt til bemærkningerne til § 1,
nr. 1.

underbilag 5
5



/ dette bilag er (med mindre skrift)

indsat den gældende formulering af de bestemmelser,

der berøres af lovforslaget

§ 1.

/ lov om påligningen af indkomst- og for-
mueskat til staten (ligningsloven), jfr. lovbe-
kendtgørelse nr. 399 af 11. september 1979,
som senest ændret ved lov nr. 581 af 19. de-
cember 1980, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:
»Hvis den skattepligtige som gave eller som
arveforskud har forpligtet sig til at udrede
ydelserne til personer, der ikke ved modta-
gelsen af de enkelte ydelser er skattepligtige
efter kildeskattelovens § 1, nr. 1, 4 eller 5,
eller til selskaber, foreninger, institutioner
m.v., der ikke er hjemmehørende her i lan-
det, kan det samlede fradrag for disse ydelser
dog højst udgøre 10.000 kr. årligt. For ægte-
fæller, der er sambeskattede i hele indkomst-
året, kan det sammenlagte fradrag for ydelser
som omhandlet i 2. pkt. ikke overstige 10.000
kr. En eventuel nedsættelse til dette beløb
foretages i den del af hver ægtefælles fra-
drag, der overstiger 5.000 kr. Begrænsningen
af fradraget for ydelser til personer gælder
dog ikke for ydelser, som den skattepligtige
har forpligtet sig til på et tidspunkt, hvor
modtageren er skattepligtig efter kildeskatte-
lovens § 1, nr. 1, 4 eller 5.«

§ 14, stk. 2. Ved indkomstopgørelsen kan
endvidere fratrækkes udgifter til udredelse af
andre løbende ydelser såsom aftægts- og un-

derholdsydelser, som den skattepligtige har
forpligtet sig til at udrede.

2. I § 14, stk. 5, 1. pkt. ændres »af den i stk.
2 nævnte art« til: »efter stk. 2«.

§ 14, stk. 3. De i stk. 2 nævnte ydelser
kan dog ikke fradrages i det omfang, yderen
som gave eller som arveforskud har forpligtet
sig til at udrede dem til livsarvinger eller dis-
ses ægtefæller eller til fonds, legater eller lig-
nende, der helt eller delvis er oprettet til for-
del for bestemte familier. Stedbørn og pleje-
børn sidestilles med livsarvinger.

Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 medfører
ingen indskrænkning i adgangen til at fra-
drage de i §§ 10 og 11 nævnte underholdsbi-
drag.

Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 3 kan
en skattepligtig ved opgørelsen af den skatte-
pligtige indkomst fradrage ydelser af den i
stk. 2 nævnte art, såfremt ydelsen er udredet
til en person, der er barnebarn af den skatte-
pligtige eller af den med ham sambeskattede
hustru. Fradragsret haves kun i det omfang,
den årlige ydelse til hvert barnebarn ikke
overstiger 3.000 kr. Det er dog yderligere en
betingelse for fradragsret i medfør af denne
bestemmelse, at én af barnebarnets forældre
eller begge dets forældre er afgået ved døden
før indkomstårets begyndelse, og fradragsret
haves ikke for ydelser, der forfalder til beta-
ling efter udgangen af det kalenderår, hvori
barnebarnet fylder 18 år.

underbilag 5
6

Bilag 1



Lov om opkrævning af indkomst- og for-
mueskat for personer m.v. (kildeskat), jfr. lov-
bekendtgørelse nr. 446 af 16. oktober 1980.

§ 1. Pligt til at svare indkomst- og formue-
skat til staten i overensstemmelse med regler-
ne i denne lov påhviler:

1. personer, der har bopæl her i landet,

2. personer, der inden for de sidste 4 år har
haft bopæl her i landet, medmindre de godt-
gør at være undergivet indkomstbeskatning
til fremmed stat, Færøerne eller Grønland
efter reglerne for derboende personer,

3. personer, der uden at have bopæl her i
landet opholder sig her i et tidsrum af
mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige
ophold i udlandet på grund af ferie eller lig-
nende,

4. danske statsborgere, der uden at være om-
fattet af bestemmelserne under nr. 1-3 gør

tjeneste eller varigt opholder sig om bord på
skibe med hjemsted her, medmindre de godt-
gør, at de har bopæl i udlandet, eller at de
aldrig har haft bopæl her i landet. Uden-
landsk statsborger, der inden sin tjeneste el-
ler sit ophold om bord senest har været skat-
tepligtig her i landet i medfør af bestemmel-
serne i nærværende paragraf, sidestilles i
denne forbindelse med dansk statsborger,

5. danske statsborgere, som af den danske
stat er udsendt til tjeneste uden for riget, og
som ikke er omfattet af bestemmelserne for-
an under nr. 1-3, samt de med disse personer
samlevende ægtefæller og de hos dem hjem-
meværende børn, der ikke er fyldt 18 år ved
indkomstårets begyndelse, når de pågælden-
de ægtefæller og børn er danske statsborgere,
og de ikke er undergivet indkomstbeskatning
til fremmed stat efter reglerne for derboende
personer,

6. dødsboer, der skiftes her i landet.

underbilag 5
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Emne : Fritagelse for indeholdelse af udbytteskat for foreninger m.v.

Ministeren for skatter og afgifter har ved bekendtgørelse nr.
387 af 8. august 1978 bestemt, at der ikke indeholdes udbytte-
skat i udbytte af aktier eller andele i selskaber, der er hjem-
mehørende her i landet, når udbyttet tilfalder de i selskabs-
skattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, nævnte foreninger, legater og
selvejende institutioner m.v.

Fritagelse for indeholdelse af udbytteskat omfatter dels fore-
ninger m.v., der er optaget på mandtalslisten som skatteplig-
tige efter den nævnte bestemmelse i selskabsskatteloven, dels
foreninger m.v., der skulle have været beskattet efter den
nævnte bestemmelse, hvis de havde drevet skattepligtig virksom-
hed. Til bedømmelse heraf må foreningen m.v. om fornødent op-
fordres til at indsende vedtægter eller lignende.

Endvidere omfatter fritagelsen institutioner og foreninger m.v.,
som er undtaget fra skattepligten efter selskabsskattelovens
§ 3, stk. 1, samt foreninger m.v., der som almenvelgørende el-
ler på anden måde almennyttige er fritaget for skattepligt i
henhold til selskabsskattelovens § 3, stk. 2 - 4 .

Ved anmodning om udbetaling af udbytte uden indeholdelse af ud-
bytteskat skal de omhandlede foreninger m.v. forevise et fri-
kort vedrørende udbytteskat for selskabet eller det udbetalende
pengeinstitut.

Frikortet udstedes af skatterådet - efter 1. januar 1979 af
ligningskommissionen - på begæring af foreningen m.v. Frikor-
tet skal angive foreningens arbejdsgivernummer i CIR. Har for-
eningen ikke et arbejdsgivernummer, angives personnummer for
foreningens formand, kasserer eller anden person, der er be-
rettiget til at handle på foreningens vegne.

Der kan efter ansøgning udstedes mere end et frikort til hver
forening m.v., f.eks. i tilfælde hvor en forening har aktier i
depot i flere pengeinstitutter, der ønsker at have foreningens
frikort fast deponeret hos sig.

Frikortet har gyldighed indtil det inddrages.

Når foreningen opløses, eller der sker sådanne ændringer i for-
eningens organisationsform, at den ikke længere opfylder betin-
gelserne for at få udsendt frikort, påhviler det skattemyndig-
heden at inddrage frikortet.

Hans Westerberg

V. Laustsen
VEND
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Bilag 9

Notat om fremmed ret.

1. Sverige.

1.1. Antallet og størrelsen af stiftelser
Den svenske stiftelsesudredning har i DS
Ju 1979:4 kortlagt antallet af stiftelser i Sve-
rige og den kapital, disse stiftelser ejer. I 1976
fandtes ca. 51.000 stiftelser med en kapital på
ca. 24 mia. sv. kr. Heraf havde ca. 48.000
stiftelser almennyttige formål, ca. 400 var
rene familiestiftelser, medens 2.500 stiftelser
var omfattet af en særlig lovgivning (f.eks.
pensionsfonds).
Det er endvidere oplyst, at ca. 8.500 stiftelser
står under tilsyn af lensstyrelsen.

1.2. Lovgivning og tilsyn
Efter lov nr. 116 af 24. maj 1929 skal stiftelser
som udgangspunkt anmeldes til lensstyrelsen.
Undtaget fra denne regel — og dermed fra
tilsyn —er
1 ) stiftelser, der gennem tilknytning til staten

eller særskilte institutioner anses for at
blive forvaltet på betryggende vis,

2) stiftelser, der efter regeringsbeslutning
skal stå under særligt tilsyn, eller som ikke
skal stå under tilsyn,

3) stiftelser, der er tilknyttet ideelle forenin-
ger,

4) stipendiestiftelser,
5) familiestiftelser,
6) stiftelser med en kapital på under 20.000

sv. kr.,
7) stiftelser, der efter stifterens bestemmelse

ikke skal stå under tilsyn.
Der gælder således ikke et almindeligt regi-
strerings- eller koncessionsprincip i svensk
ret. Selv om stiftelsen skal anmeldes til lens-
styrelsen, er tilsyn alene foreskrevet med hen-
syn til stiftelser med almennyttigt formål.
Tilsynet indebærer en kontrol med, om stif-
telsen forvaltes i overensstemmelse med loven
og fundatsen, om midlerne anvendes til de
angivne formål, og om formuen placeres fun-
datsmæssigt.

De civilretlige krav til oprettelse af en stiftelse
er ikke omhandlet i stiftelsesloven. § 1 i loven
udtaler alene, at der dannes en stiftelse, hvor
en person overdrager formuegoder, der som
selvejende institution skal tjene et eller ilere
bestemte formål. Hertil kommer efter praksis,
at der skal foreligge en bestyrelse. Bortset fra
ulovlige, usædelige, åbenbart ufornuftige for-
mål eller arvelovens fideikommisforbud kan
alle formål tilgodeses.

1.3. Svensk udvalgsarbejde
Den svenske stiftelsesudredning blev nedsat i
1975.
Ifølge direktivet bør udgangspunktet for en
ny lovgivning være, at alle stiftelser — even-
tuelt med undtagelse af meget små - skal
anmeldes til registrering. Registrering skal
være en forudsætning for, at stiftelsen opnår
retssubjektivitet. Udvalget skal tage stilling
til, om ethvert formål skal være tilladt. I
direktivet udtales, at stærke grunde taler for,
at stiftelsesinstituttet forbeholdes formål, der
tjener en almen interesse. Til denne gruppe
bør regnes formål, der nu anses for almen-
velgørende, og herudover de formål, som
pensions- og personalstiftelserne har. I direk-
tivet sættes spørgsmålstegn ved familiestif-
telsernes berettigelse. Efter direktivet skal ud-
valget endvidere overveje, i hvilken udstræk-
ning stiftelser bør kunne drive næring. Ende-
lig peges i direktivet på spørgsmålet om det
offentliges tilsyn med stiftelser, offentlige re-
præsentanter i bestyrelserne samt regnskabs-
spørgsmål m.m.
Efter de for udvalget foreliggende oplysninger
forventer det svenske udvalg at afgive be-
tænkning i løbet af 1983. Det er ikke muligt
på nuværende tidspunkt at sige noget om,
hvilke forslag udvalgets overvejelser vil mun-
de ud i.

433



2. Finland.

2.1. Antallet og størrelsen af stiftelser
Den finske stiftelseskomité har i en forsk-
ningsrapport (svensk udgave 1974)1 foretaget
en kortlægning af stifteiserne i Finland. I 1971
fandtes således ca. 1.500 registrerede stiftelser
med en kapital på 1,1 mia. mark. Der regi-
streres årligt mellem 20 og 80 stiftelser.
I rapporten er endvidere foretaget en under-
søgelse af, hvilke formål de enkelte stiftelser
har. Det fremgår således, at 34% af stiftei-
serne har som formål at støtte uddannelse og
undervisning, 20% sociale formål, 19% har
som formål at fremme erhvervslivet, 8%
idrætsvirksomhed, medens 4% har som for-
mål at støtte sygdomsbekæmpelse.

2.2. Lovgivning og tilsyn
Området er nærmere reguleret i lov nr. 109 af
5. april 1930 om stiftelser med en dertil knyt-
tet forordning. I henhold til stiftelsesloven
skal der for alle stiftelser udarbejdes en fun-
dats, der skal godkendes og stadfæstes af
justitsministeriet. Stifteiserne skal registreres
i et særligt stiftelsesregister, der føres af ju-
stitsministeriet, og stifteiserne opnår først
retssubjektivitet ved registreringen. Såfremt
registrering nægtes, kan afgørelsen indbringes
for en forvaltningsdomstol.
Uden for loven falder offentlige fonde, pen-
sionsfonde og uselvstændige stiftelser. Der er
dog intet til hinder for, at det offentlige
opretter »private« stiftelser, der omfattes af
loven.
I henhold til stiftelsesloven skal formålet være
nyttigt, hvilket efter lovens motiver ikke er
synonymt med almennyttigt. Stadfæstelse
skal afslås, såfremt formålet strider mod lov
og ærbarhed eller mod fideikommisforbudet.
Efter 1964 gælder endvidere, at stadfæstelse
nægtes, såfremt formålet er at drive nærings-
virksomhed, eller hvis formålet hovedsagelig
må antages at være at give stifteren eller de
ansatte i stiftelsen en direkte økonomisk for-
del. Det fremgår af motiverne til denne lov-
ændring, at lovgiveren hermed har villet
markere, at stiftelsesinstituttet ikke bør an-
vendes i forbindelse med næringsvirksomhed.

1. I modsætning til den under 1.1. nævnte svenske
undersøgelse omfatter den finske undersøgelse ikke of-
fentlige fonde, pensionsfonde eller uselvstændige stiftel-

Justitsministeriet fører tilsyn med de fleste
stiftelser. Hvor en offentlig myndighed besty-
rer en stiftelse, kontrolleres stiftelsen af det
organ, der i øvrigt kontrollerer vedkommende
myndighed.

2.3. Finsk udvalgsarbejde
Den finske stiftelseskomité har i 1975 afgivet
betænkning ( 1975:81 ).! Komiteen gør opmærk-
som på, at der i Finland findes adskillige små
stiftelser, der kun har en ubetydelig formue,
ligesom der findes stiftelser, som ikke umid-
delbart virker til fremme af almennyttige
formål. Udvalget udtaler, at man bør kræve,
at en stiftelse yder en effektiv almennyttig
virksomhed. I tilknytning hertil foreslås, at
der i lovgivningen fastsættes et mindstebeløb
som betingelse for, at stiftelsen kan aner-
kendes som selvstændigt retssubjekt.
Udvalget foreslår, at tilladelse til at oprette en
stiftelse nægtes, når det er åbenbart, at stiftel-
sens formål alene er at drive erhvervsvirk-
somhed.
Udvalget foreslår en ordning, hvorefter testa-
tor hos justitsministeriet skal kunne anmode
om forhåndstilsagn om, hvorvidt fundatsen
kan godkendes, og således at denne forhånds-
afgørelse skal gælde i højst 5 år.
Med hensyn til placeringen af stiftelsens kapi-
tal foreslås et forbud mod placering i aktier
for mere end 20% af stemmeretten for samt-
lige selskabets aktier.
Med hensyn til bestyrelsen foreslås begræns-
ninger i bestyrelsens adgang til selv at udpege
nye medlemmer (selvsupplering) og i stifte-
rens ret til at være medlem af bestyrelsen. Det
foreslås endvidere, at ingen må sidde som
bestyrelsesmedlem i en stiftelse i mere end 12
år.
Det offentliges tilsyn foreslås uddybet. Det
foreslås, at der oprettes et særligt stiftelses-
kontor under justitsministeriet, der dels skal
varetage tilsyn, dels udøve rådgivende virk-
somhed om stiftelser. Som led i det udvidede
tilsyn foreslås oprettelsen af et særligt stiftel-
sesråd i tilslutning til justitsministeriet. Dette
råd skal have til opgave at følge udviklingen
inden for stiftelser samt udarbejde forslag til
administrative regler med henblik på at ud-
vikle det offentliges indseende. Justitsministe-
riet skal efter forslaget kunne indhente vejle-
dende udtalelser hos stiftelsesrådet.
Tilsynet med stiftelser foreslås tillige effekti-
viseret ved, at der fremtidig skal stilles større
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krav til revisorernes udtalelser og revisorernes
uafhængighed. Udvalget stiller forslag om, at
det offentlige skal kunne tvangspermutere.
Med hensyn til ikrafttrædelsesregler foreslås,
at den nye lov også skal gælde stiftelser, der er
stiftet før loven. Disse skal inden 3 år efter
lovens ikrafttræden ændre sin fundats eller
vedtægt, således at de kommer i overens-
stemmelse med den nye lov.
Det er oplyst over for udvalget, at spørgs-
målet om en ny stiftelseslov siden har været
overvejet på departementsplan, og at man
forventer at fremsætte lovforslag i løbet af få
år.

3. Norge.

3.1. Lovgrundlaget
I Norge gælder lov nr. 11 af 23. maj 1980 om
stiftelser, der trådte i kraft den 1. januar 1982.
Loven bygger på udvalgsbetænkning NOU
1975:63.
Lovteksten er gengivet som underbilag.

3.2. Lovens almindelige regler
Efter loven skal der fortsat være fri adgang til
at oprette stiftelser. Loven opretholder ad-
gangen til at opnå offentlig stadfæstelse (of-
fentlige stiftelser) og indeholder regler om
vilkårene herfor og om det tilsyn, disse stif-
telser undergives. Loven indeholder derud-
over bestemmelser gældende for alle stiftelser
om fundats, ledelse, regnskab og revision,
forvaltning af stiftelsens midler, erstatnings-
regler m.v. Endvidere indeholder loven regler
for større private (dvs. ikke-stadfæstede) stif-
telser og for næringsdrivende stiftelser.
Endelig indeholder loven regler om fundats-
ændring.

3.3. Offentlige stiftelser
Stiftelser kan stadfæstes, hvis formålet har en
vis almen interesse, og stiftelsen tager sigte på
varig virksomhed. Familiestiftelser accepte-
res, hvor familiens fortrinsret ikke udstrækkes
længere end til 4. led regnet fra stifterens
forældre. Som vilkår for stadfæstelse foreskri-
ver loven en grundkapital (egenkapital), hvis
størrelse fastsættes af Kongen. Beløbet er
fastsat til 100.000 kr.
Stadfæstelse indebærer, at stiftelsen under-
gives tilsyn af det offentlige. Tilsynet udøves
af fylkesmannen.

3.4. Private stiftelser
Loven etablerer en vis offentlighed omkring
større private stiftelser gennem krav om, at
stiftelser skal anmeldes til fylkesmannen, så-
fremt forvaltningskapitalen (egenkapital og
fremmedkapital) er på 50.000 kr. eller mere.
Stiftelser indføres i et stiftelsesregister, der er
offentligt tilgængeligt. Såfremt stiftelsens for-
valtningskapital overstiger 500.000 kr., skal
stiftelsens regnskaber indsendes til fylkes-
mannen.
For de ikke-stadfæstede stiftelser etablerer
loven endvidere en vis kontrol. Der er således
tillagt fylkesmannen adgang til at granske
stiftelsens bestyrelsesprotokoller og regnskab
med henblik på at få klarlagt, om stiftelsen
forvaltes i overensstemmelse med loven og
stiftelsens fundats. Fylkesmannen har ikke
adgang til at give bestyrelsesmedlemmer i
private stiftelser pålæg vedrørende de forhold,
granskningen måtte afdække, men han kan - i
øvrigt uafhængigt af en eventuel granskning -
på stiftelsens vegne rejse søgsmål mod besty-
relsesmedlemmer og andre, der har hverv i
stiftelsen, med påstand om, at vedkommende
fradømmes hvervet.

3.5. Næringsdrivende stiftelser
Næringsdrivende stiftelser er efter lovens § 24
stiftelser, som har til formål at drive nærings-
virksomhed (nr. 1), andre stiftelser, som selv
driver næringsvirksomhed (nr. 2) samt hol-
dingstiftelser (nr. 3).
Kongen afgør i tvivlstilfælde, om der forelig-
ger en næringsdrivende stiftelse. Det er sær-
ligt de i § 24, nr. 1, nævnte stiftelser, der
undergives særregulering i loven. For disse
stiftelser foreskriver loven en grundkapital på
200.000 kr., medmindre der gives dispensa-
tion. Loven stiller ikke krav om en bestemt
grundkapital i de øvrige næringsdrivende stif-
telser.
De i § 24, nr. 1 og 3, nævnte stiftelser skal
udover anmeldelse til fylkesmannen registrere
deres firma i handelsregisteret. Med hensyn
til de i § 24, nr. 2 nævnte stiftelser gælder
reglerne i lov om handelsregistre, firma og
prokura.
Den offentlige kontrol med de næringsdriven-
de stiftelser udøves af fylkesmannen.
For de i § 24, nr. 1 nævnte stiftelser, der
direkte udøver næringsvirksomhed, opstiller
loven særlige krav til vedtægternes indhold.
Årsregnskab skal for alle typer næringsdri-
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vende stiftelser aflægges efter regnskabsloven
(lov nr. 35 af 13. maj 1977), der stort set
bygger på reglerne i aktieselskabsloven. De i
§ 24, nr. 1, nævnte stiftelser skal desuden
udarbejde en årsberetning efter aktieselskabs-
lovens regler.
Årsregnskaberne skal, for så vidt forvalt-
ningskapitalen er 500.000 kr. eller derover,
som for private ikke-næringsdrivende stiftel-
ser indsendes til fylkesmannen.
Med hensyn til holdingstiftelser finder reg-
lerne i aktieselskabsloven om koncernopgørel-
se og årsberetning for koncerner tilsvarende
anvendelse.
Med hensyn til medarbejderrepræsentation
gælder aktieselskabslovens regler herom for
så vidt angår de i § 24, nr. 1, nævnte stiftelser.
I de i § 24, nr. 2 og 3, nævnte stiftelser
omfatter medarbejderrepræsentationen kun
sager, der vedrører næringsvirksomheden.

4. Forbundsrepublikken Tyskland.

Reglerne for tyske stiftelser (»Stiftungen«)
findes dels i §§ 80-86 i Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) fra 1896, dels i de enkelte delsta-
ters lovgivning. BGB angiver kun nogle over-
ordnede regler (bl.a. koncessionsprincippet),
medens de fondsretlige bestemmelser i øvrigt
findes i delstaternes lovgivning. Der synes i
vidt omfang at være sammenfaldende regler i
de enkelte delstater.
En stiftelse defineres som en selvstændig ret-
tighedsbærer, der etableres til opfyldelse af et
eller flere formål, og som ikke er en person-
sammenslutning. En stiftelse kan oprettes så-
vel i levende live som ved testamente.
Tysk ret bygger på koncessionsprincippet,
således at en stiftelse alene kan erhverve
retsevne som juridisk person ved en offentlig
godkendelse. Godkendelse meddeles normalt
af indenrigsministeren i den delstat, hvor
stiftelsen har domicil, jfr. BGB § 80.
Godkendelsesmyndighedens afgørelse hviler
på et frit skøn. I dette skøn indgår som et
væsentligt led, at stiftelsens formue skal være
af en sådan størrelse, at den kan tjene stiftel-
sens formål. Bortset herfra stilles der ikke
krav om en vis mindstekapital.
BGB og delstatslovgivningerne indeholder
ikke regler, der begrænser de formål, der kan
varetages gennem oprettelse af en stiftelse.
Navnlig i ældre praksis var det dog en forud-
sætning for godkendelse - og dermed retsevne

— at formålet havde en offentlig interesse.
Formålet må endvidere ikke stride mod lov
eller ærbarhed, ligesom tysk ret indeholder et
fideikommisforbud, der svarer til dansk rets.
Der findes kun få erhvervsdrivende fonde.
Når etableringen af en stiftelse er godkendt,
er stifteren efter BGB § 82 forpligtet til at
overdrage den lovede kapital til stiftelsen.
Ved stiftelsens godkendelse sker der automa-
tisk en registrering af stiftelsen. Der er ikke et
centralt register, men hver delstat har sit
stiftelsesregister. Der er normalt aktindsigt i
disse registre efter almindelige offentligheds-
regler.
Alle stiftelser skal have en fundats. Fundatsen
skal indeholde bestemmelser om stiftelsens
navn, hjemsted, formål, kapitalens størrelse
ved oprettelsen, ledelse, en beskrivelse af le-
delsens beføjelser seimt normalt regler om
fundatsændring og formuens anvendelse ved
opløsning af stiftelsen. Enhver fundatsæn-
dring og opløsning skal godkendes af vedkom-
mende kompetente myndighed.
Spørgsmålet om offentligt tilsyn med stiftei-
serne er ikke omtalt i BGB og er overladt til
regulering i delstaterne. De enkelte delstaters
lovgivning indeholder normalt detaljerede til-
synsbestemmelser. Kassebøger og andre
dokumenter skal forevises på opfordring, lige-
som driftsregnskab, balance og årsberetning
senest fem måneder efter regnskabsårets ud-
løb skal indsendes til tilsynsmyndigheden
sammen med en fortegnelse over uddelte le-
gater og modtagerne af disse. Enhver ændring
i ledelsen skal straks anmeldes. Tilsynsmyn-
digheden kan afsætte bestyrelsesmedlemmer,
der på grund af pligtforsømmelse, uduelighed
eller uskikkethed misrøgter deres hverv.
Med hensyn til familiestiftelser gælder i en
række delstater, at tilsynet alene tager sigte
på at sikre, at stiftelsen drives lovmæssigt, og
at stiftelsens formue ikke angribes.
Efter det for udvalget oplyste kræves i tilsyns-
praksis, at alle stiftelsens indtægter — med
fradrag af rimelige administrationsomkost-
ninger— uddeles til formålet.
En interministeriel arbejdsgruppe om »Stif-
tungsrecht« har i en rapport fra 1976 afvist at
forlade det traditionelle koncessionssystem.
Arbejdsgruppen anfører, at koncessionssyste-
met er særligt egnet til at åbne for tidlige
forhandlinger mellem stifteren og godkendel-
sesmyndigheden, og at det kun hænder und-
tagelsesvist, at en stiftelse nægtes godken-
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delse. Udvalget henviser til, at de fleste del-
stater har eller forbereder (nyere) lovgivning
på stiftelsesområdet, hvorfor man ikke finder
grundlag for at foreslå nye initiativer.

5. Frankrig.

Fondsinstituttet er mindre udbredt i Frankrig
end i de fleste andre europæis;ke lande. En
undersøgelse i 1970 viste, at der var ca. 250
fonde. Denne udvikling er i vidt omfang
historisk betinget. En forordning fra 1749
forbød i det væsentligste stiftelsen af fonde, og
ved revolutionen opløstes en række eksiste-
rende fonde. Denne holdning hvilede på den
grundbetragtning, at de formål, som fondene
varetog, burde varetages af det offentlige.
Efter de gældende regler er intet i vejen for
etableringen af fonde. Dog medfører artikel
906 i Code Civil — der forbyder testamentsarv
til personer, der ikke lever på tidspunktet for
testators død — at fonde ikke kan etableres
direkte ved testamente. Arvelader kan dog
testere til en fysisk person med pålæg om, at
denne søger om godkendelse af etableringen
af en fond.
En medvirkende årsag til fondsformens rela-
tivt ringe udbredelse er formentlig, at er-
hvervsdrivende fonde ikke accepteres. Ifølge
fransk ret kan en virksomhed, der er rettet på
at opnå fortjeneste, kun udøves af fysiske
personer eller inden for rammerne af aktie-
selskabslovgivningen.
Stiftelsen af en fond kræver det offentliges
samtykke. Godkendelse meddeles af regerin-
gen (Conseil d'Etat) og gives kun, hvis fon-
dens virksomhed og formål findes at være af
offentlig interesse (»utilité publique«). Der
stilles nærmere krav til fundatsens udform-
ning (navn, hjemsted, formål og overskuds-
anvendelse) samt krav til regnskab og revi-
sion. Der er ikke specifikke kapitalkrav.
Fondene står under tilsyn af vedkommende
prefekt. Der skal indsendes regnskab og års-
beretning til tilsynsmyndigheden, der tillige
skal give samtykke til låneoptagelse, køb og
salg af værdipapirer og lignende.
Fundatsændring kan kun ske med regerin-
gens samtykke.
Det er oplyst over for udvalget, at der i
Frankrig ikke er aktuelle planer om en fonds-
lovgivning.

6. England, USA og andre
Common Law-lande.

Den selvejende institution, således som den
kendes i dansk ret, er uomtalt i engelsk
Common Law.
Inden for såvel equity-retssystemet som inden
for Common Law har der dog udviklet sig et
retsinstitut, der delvis svarer til stiftelsesinsti-
tuttet, men dog er forskelligt herfra, nemlig
»the trust«.
Det centrale ved en trust er, at en person
overdrager midler til en eller flere andre (the
trustee) med pålæg om at forvalte midlerne til
fordel for en eller flere bestemte personer eller
et bestemt formål (destinatarer). Forvalteren
er udadtil legitimeret som ejer af kapitalen,
men trusten hæfter ikke for hans personlige
forpligtelser, ligesom den ikke falder i arv.
Dør forvalteren, består trusten fortsat, og
overgang til efterfølgeren sker efter de almin-
delige regler om ejendomsoverdragelse. Er
der ikke udpeget bestemte destinatarer, kan
trusten alene bestå, såfremt den har et vel-
gørende (charitable) formål. En trust, som
ikke har bestemte destinatarer, og hvis formål
heller ikke er velgørende, er ugyldig.
En trust kan kun gyldigt oprettes for et
tidsrum af en eller flere på oprettelsestids-
punktet levende personers levetid samt 21 år
derefter. Velgørende trusts er dog undtaget i
medfør af the Charities Act fra 1960.
En trust kræves ikke godkendt af det offent-
lige, men er undergivet et vist tilsyn. For alle
trusts gælder det, at domstolene fører en vis
kontrol med forvalterens virksomhed og skal
give deres tilladelse til visse dispositioner,
ligesom de kan tage del i selve forvaltningen.
For så vidt angår velgørende trusts kan dom-
stolene endvidere give nærmere regler om
brugen af midlerne, dersom dette skulle være
nødvendigt.
Velgørende trusts er omfattet af »The Chari-
ties Act 1960« og skal som andre »charities«
registreres hos »The Charity Commission«.
For at blive anerkendt og registreret som en
velgørende trust må dens formål udelukkende
være velgørende til fordel for samfundet som
helhed eller en væsentlig del deraf. Erhvervs-
mæssige aktiviteter anerkendes ikke som
»charitable« og tillades kun som bifunktioner
til det velgørende formål.
Charities er undergivet tilsyn fra the Charity
Commission. Tilsynet omfatter bl.a. kontrol
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med formueforvaltningen, modtagelse af Trustkonstruktionen kendes i alle Common
regnskaber samt adgang til at indlede under- Law-lande (England, Nordirland, USA, Ca-
søgelser vedrørende institutionens forhold. nada, Australien og New Zealand). Retsreg-
En trusts formål kan ændres, såfremt det er lerne i de enkelte lande adskiller sig kun på
blevet umuligt at gennemføre eller særdeles mindre væsentlige punkter,
uhensigtsmæssigt. Er trusten velgørende, fin- Fondskonstruktionen kendes som nævnt ikke
des de nærmere regler i Charities Act 1960. i England. I USA og Canada findes »Founda-
For andre trusts vedkommende må løsninger- tions«. »Foundations« bygger imidlertid på
ne findes på grundlag af billighed (Equity). samme retsregler, som gælder for trusts.
Ændringer kræver rettens tilladelse.
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underbilag

Lov 23. maj 1980 nr. 11 om stiftelser m.m.

Kap. 1. Almindelige regler.
§ 1.

Denne lov gjelder for private og offentlige
stiftelser, jfr. §§ 2 og 14.
Reglerne i kap. VI om omdanning av stiftel-
ser gjelder også i de forhold som § 38 nevner.

§2.
En stiftelse dannes ved at en formuesverdi
ved testament, gave eller annen rettslig dispo-
sisjon selvstendig blir stilt til rådighet for et
bestemt formål av ideell, humanitær, sosial,
utdanningsmessig, økonomisk eller annen art.
Som stiftelser regnes også selvstendige lega-
ter, institusjoner og fond som private har
opprettet.

§ 3 .
Stiftelser som helt eller delvis er opprettet av
offentlig organ, går inn under loven om ikke
Kongen gjør unntak i det enkelte tilfelle.
Offentlige fond (dvs. fond som offentlig organ
har avsatt til bestemt formål ved bevilgning
eller avgiftspålegg) går inn under loven bare i
den utstrekning vedkommende myndighet
bestemmer. Det samme gjelder for institusjo-
ner og innretninger som er opprettet av of-
fentlig organ, eller som av andre grunner må
regnes som offentlige.
Lovens regler om stiftelser omfatter ikke:
1 ) Kirker og kirkegårder og verdier for øvrig

som menighet eller trossamfunn eier.
2) Tjenestepensjonsordninger etter skattelo-

ven 18. august 1911 nr. 8 § 44 første ledd
bokstav k.

3) Sparebanker og selveiende forretnings-
banker.

4) Stamhus og fideikommisser.
5) Verdier som selskaper, andelslag eller for-

eninger eier.

§4.
En stiftelse er opprettet når den rettslige
disposisjon som danner grunnlaget for den,
etter alminnelige regler er blitt bindende for
den som har avgitt disposisjonen. Fra dette
tidspunkt har han ikke eierrådighet over stif-
telsen og dens formuesverdier.

Kap. II. Drift og forvaltning av stiftelser.

§5.
Enhver stiftelse skal ha et styre. Styret repre-
senterer stiftelsen utad og har ansvaret for at
stiftelsen og det som vedkommer den blir
forvaltet tilfredsstillende. I vedtektene kan
det bestemmes at stiftelsen også skal ha andre
organer.
Fylkesmannen kan oppnevne styre for en
stiftelse når den er uten styre og det ikke er
noen som etter vedtektene kan velge eller
oppnevne styret.
Når det blir opprettet en ny stiftelse ved
testament, skal skifteretten underrette fylkes-
mannen. Fylkesmannen eller den han be-
stemmer, representerer stiftelsen under skiftet
inntil det er opprettet et styre.

§6.
Dersom vedtekter (statutter) for en stiftelse
ikke er fastlagt i den rettslige disposisjon som
danner grunnlaget for den, skal stiftelsens
styre utarbeide vedtekter. Vedtektene skal
alltid nevne stiftelsens formål, grunnkapital
og hvordan styret skal dannes.

§7.
Styremedlem eller forretningsfører i en stiftel-
se bør vanligvis gå av når han fyller 70 år. En
umyndig kan ikke være styremedlem eller
forretningsfører.
Styremedlem eller forretningsfører er ugild til
å delta i behandlingen eller avgjørelsen av
spørsmål som har slik særlig betydning for
ham selv eller noen som står ham nær, at han
må sies å ha en framtredende personlig eller
økonomisk særinteresse i saken. Likeså er han
ugild når han har stilling eller tillitsverv i en
privat eller offentlig institusjon, organisasjon
eller et foretak som har økonomisk eller annen
framtredende interesse i saken, eller når han i
slik egenskap tidligere har deltatt i behand-
ling av saken. Han er likevel ikke ugild på
grunn av offentlig stilling eller verv i saker
som i det vesentlige gjelder bruken av midler
fra det offentlige.
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§8 .
Godtgjørelse til styremedlem eller forret-
ningsfører i en stiftelse skal stå i rimelig
forhold til det arbeid og ansvar som følger
med vervet. Fylkesmannen kan sette ned
godtgjørelse som er urimelig høy.
Styremedlem eller forretningsfører må ikke
uten fylkesmannens samtykke ha lån i stiftel-
sen. Like med lån regnes sikkerhetsstillelse for
styremedlems eller forretningsførers forplik-
telser.

§9 .
Styret gjør vedtak i møte. Som styrets vedtak
gjelder det som flertallet av de møtende har
stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som
formannen har stemt for. Er formannen ikke
til stede, gjelder det som møtelederen har
stemt for.
Styret skal føre møtebok. Møteboken skal ha
fortløpende sidetall.
Møteboken skal inneholde de vedtak som
styret gjør i saker som gjelder stiftelsen. Tid
og sted for møtene skal gå fram av boken;
likeså meningsforskjell mellom styremedlem-
mer som er til stede. Boken skal underskrives
av dem som er til stede.
Disse regler gjelder ikke for stiftelser med
enestyre. Reglerne i første ledd annet, tredje
og fjerde punktum kan settes til side i stiftel-
sens vedtekter.

§ 10.
Stiftelsens styre skal sørge for at det blir ført
regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld og
dens inntekter og utgifter. Regnskapet skal
følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3
måneder etter årets utgang. Styret plikter å
oppbevare bilagene til regnskapet i 10 år etter
utgangen av det året, de angår. Bilagene skal
være nummerert.
Ved regnskapsavslutningen for hvert år skal
det settes opp et regnskapssammendrag.
Sammendraget skal inneholde en oppstilling
over stiftelsens eiendeler og gjeld ved årets
begyndelse, et sammendrag av inntekter og
utgifter i årets løp, og en oppstilling av stif-
telsens eiendeler og gjeld ved årets utgang.

§ 11.
En stiftelse skal ha revisor. Revisoren skal ved
datert påskrift attestere det regnskapssam-
mendraget som er nevnt i § 10. Han skal
bekrefte at de attesterte verdier er til stede for

så vidt dette ikke går fram av depotoppgave
fra bank eller saldooppgave for bankinnskudd.
Overstiger stiftelsens forvaltningskapital
500.000 kroner, skal stiftelsen ha registrert
eller statsautorisert revisor, om ikke revisjo-
nen utføres av kommunerevisjonen eller et
annet offentlig revisjonsorgan.

§ 12.
Eiendelene til en stiftelse skal holdes atskilt
fra andre midler når ikke midlerne forvaltes
av overformynderi etter vergemålsloven § 91.
Fylkesmannen kan tillate at midler fra flere
stiftelser blir lagt under feiles forvaltning.
Dersom det ikke strider mot bestemmelser i
stiftelsesgrunnlaget, skal verdipapirer over-
lates til forvaltning i en bank som er god-
kjent etter vergemålsloven § 62 tredje ledd.
Kassebeholdning skal stå i bank eller på
postgirokonto, bortsett fra midler som trengs
til daglige utbetalinger. Fylkesmannen kan
fravike bestemmelsene i første og annet punk-
tum når annen forvaltning anses betryg-
gende. Forvaltes midlene av overformynde-
riet, gjelder vergemålsloven § 62 tredje ledd
femte punktum tilsvarende.

§ 13.
Styremedlemmer som forsettlig eller uakt-
somt volder stiftelsen tap, svarer en for alle og
alle for en for tapet. Bestemmelsene i straf-
felovens ikrafttredelseslov § 26 og lov om
skadeserstatning § 2-3 nr. 3 jfr. nr. 1 gjelder
tilsvarende.
Første ledd gjelder tilsvarende for andre som
har verv i stiftelsen eller som har fullmakt til å
handle på vegne av stiftelsen.
Fylkesmannen kan på vegne av stiftelsen reise
søksmål mot dens styremedlemmer og andre
som har verv i stiftelsen, med påstand om at
vedkommende skal fradømmes vervet.

Kap. III. Særregler for offentlige stiftelser.

§ 14.
Med offentlig stiftelse menes i denne lov:
1) Stiftelse som er stadfestet i samsvar med

§ 15.
2) Stiftelse som er dannet ved testament som

har fått kongelig konfirmasjon før 1. januar
1855.

Andre stiftelser er private stiftelser.
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§ 15.
Søknad om offentlig stadfestelse av en stiftelse
kan settes fram av stifteren eller av stiftelsens
styre. Det kan søkes om offentlig stadfestelse
selv om stifteren ikke har bestemt at dette skal
gjøres.
Offentlig stadfestelse gis av Kongen eller av
annen myndighet etter fullmakt ira Kongen.

§ 16.
Vilkårene for offentlig stadfestelse er:
1 ) At stiftelsens formål har en viss allmenn

interesse, og at den tar sikte på varig virk-
somhet.

2) At stiftelsen ikke utelukkende har til opp-
gave å tilgodese medlemmer av en bestemt
familie. Ubetinget fortrinnsrett for familien
kan likevel godtas når fortrinnsretten ikke
strekker seg lenger enn til slektninger i
fjerde ledd regnet fra stifterens foreldre.

3) At stiftelsens forvaltningskapital står i ri-
melig forhold til formålet, og at grunnkapi-
talen (egenkapitalen) har en viss mindste
størrelse som fastsettes av Kongen.

4) At stiftelsens grunnkapital skal være urør-
lig. Mindst en tiendedel av kapitalavkast-
ningen skal vanligvis legges til kapitalen.

5) At testator er død, dersom stiftelsen grun-
ner seg på testament. I andre tilfelle må det
foreligge erklæring fra styret om at kapita-
len er stilt til dets rådighet.

6) At personer eller institusjoner som er tillagt
styrefunksjon i stiftelsen, har erklært seg
villige til å overta vervet. Når en person i
egenskap av innehaver av offentlig eller
privat verv eller stilling har samtykket i å
overta en funksjon i stiftelsen, går funksjo-
nen over på hans efterfølgere i vervet eller
stillingen om ikke efterfølgerens overord-
nede fritar ham.

7) At det skal være minst to personer i styret.
Det kan ikke legges til styret å velge styre-
medlemmer.
Vilkårene i første ledd kan fravikes dersom
det i enkelttilfelle er særlig grunn til det.
Vilkårene under nr. 1 og 4 om varig virk-
somhet og urørlig grunnkapital kan fra-
vikes dersom det er naturlig etter stiftelsens
formål og stiftelsen tar sikte på virksomhet i
minst 30 år.

§ 17.
Når en stiftelse har fått offentlig stadfestelse, er
den undergitt offentlig tilsyn etter forskrifter
som Kongen gir.

Tilsynet går ut på:
1) Å se til at stiftelsens virksomhet utøves

lovlig og i samsvar med dens formål og
vedtekter.

2) A se til at stiftelsens verdier forvaltes og
anbringes på den måte som til enhver tid er
bestemt.

3) Å overvåke at stiftelsen fører regnskap og
underkaster seg revisjon slik det er bestemt
i lov og forskrifter.

Stiftelsens styre, forretningsfører og revisor
plikter å gi tilsynsmyndigheten alle opplys-
ninger som trengs for å utøve tilsynet. Tilsva-
rende gjelder for medlemmer av andre orga-
ner for stiftelsen med selvstendig avgjørelses-
og kontrollmyndighet.

Kap. IV. Særregler for private stiftelser.

S 18.
Private stiftelser skal meldes til fylkesmannen
når forvaltningskapitalen utgjør 50000 kroner
eller mer. Fylkesmannen fører register over
stiftelser som ar meldt.
Meldeplikten påligger stiftelsens styre.

§ 19.
Meldingen skal inneholde:
1) Bekreftet avskrift av den disposisjon som

danner grunnlag for stiftelsen.
2) Stiftelsens vedtekter.
3) Oppgave over medlemmene av stiftelsens

styre med opplysning om deres adresse.
4) Oppgave over stiftelsens eiendeler og gjeld.
Skjer det forandring i noen av de forhold som
er nevnt i første ledd nr. 1, 2 eller 3, skal
forandringen meldes til fylkesmannen.

§ 20.
Stiftelser med en forvaltningskapital som ved
regnskapsårets utgang overstiger 500000 kro-
ner, skal innen 3 måneder etter regnskapsårets
utgang sende inn til fylkesmannen bekreftet
avskrift av det regnskapssammendrag som er
nevnt i § 10 annet ledd. Sammendraget skal
være attestert av revisor. Dersom dette ikke gir
tilstrekkelige opplysninger, skal styret vedleg-
ge en kort melding om stiftelsens virksomhet i
regnskapsåret.

§ 21.
Unntatt fra innsendingsplikten etter § 20 er:
1 ) Stiftelse som styres eller forvaltes av offent-
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lig myndighet eller som far regnskapet revi-
dert av Riksrevisjonen.

2) Stiftelse som har til hovedformål å tilgode-
se medlemmene av en bestemt slekt eller
flere bestemte slekter.

Fylkesmannen kan unnta fra innsendingsplik-
ten en stiftelse som styres av ideell forening,
menighet, registrert trossamfunn, eller under-
visningsinstitusjon, når han mener at forvalt-
ningen er betryggende.

§ 22.
Fylkesmannen eller den han gir fullmakt har
rett til å granske stiftelsens møtebok og regn-
skaper. Granskingen har til formål å klarlegge
om stiftelsen forvaltes i samsvar med lov,
forskrifter og stiftelsens vedtekter.
Stiftelsens styre, forretningsfører og revisor
plikter å gi de opplysninger som trengs for
granskingen. Tilsvarende gjelder for med-
lemmer av andre organer for stiftelsen med
selvstendig avgjørelses- eller kontrollmyndig-
het.
Uttalelser og henstillinger på grunnlag av
granskingen skal gis skriftlig.

§ 23.
Ved gransking etter § 22 kan fylkesmannen
pålegge stiftelsen helt eller delvis å dekke det
offentliges utgifter ved granskingen.

Kap. V. Særregler for næringsdrivende stiftel-

§ 24.
Med næringsdrivende stiftelser menes i denne
lov:
1 ) Stiftelser som har til formål å drive næ-

ringsvirksomhet selv.
2) Andre stiftelser som driver næringsvirk-

somhet selv.
3) Stiftelser som gjennom aksjer eller andeler

har bestemmende innflytelse over nærings-
virksomhet utenfor stiftelsen.

Kongen avgjør i tvilstilfelle om det foreligger
en næringsdrivende stiftelse, og om den går
inn under nr. 1, 2 eller 3 i første ledd.
Som næringsdrivende stiftelser etter første
ledd nr. 1 regnes også stiftelser som har til
formål å erverve boliger med sikte på salg
eller utleje (boligstiftelser). For slike stiftelser
kan Kongen ved forskrift eller i enkelttilfelle
gjøre unntak fra bestemmelsene i dette kapit-
tel. Han kan ved forskrift også gi særlige

regler for slike stiftelser og herunder fravike
bestemmelsene i dette kapittel.

§ 25.
En næringsdrivende stiftelse som nevnt i § 24
første ledd nr. 1 må på tidspunktet for regi-
strering i handelsregisteret (jfr. § 26) ha en
innbetalt grunnkapital (egenkapital) på
minst 200000 kroner. Aksjeloven § 2-4 tredje
ledd gjelder tilsvarende.
Kongen kan ved forskrift eller i enkelttilfelle
gjøre unntak fra kravet til minste grunnkapi-
tal når særlige grunner taler for det.

§ 26.
Styret i en næringsdrivende stiftelse som
nevnt i § 24 første ledd nr. 1 eller nr. 3 plikter
å melde stiftelsen til handelsregisteret. Om
plikt eller rett til å melde en næringsdrivende
stiftelse som nevnt i § 24 første ledd nr. 2 til
handelsregisteret, gjelder regiene i handels-
registerloven.
Styret i en næringsdrivende stiftelse som
nevnt i § 24 første ledd nr. 1 plikter å melde
stiftelsen til handelsregisteret før den trer i
virksomhet. Aksjeloven § 2-13 første og annet
ledd gjelder tilsvarende. Stiftelsen kan ikke
registreres før det foreligger erklæring fra
revisor og styre om at hele grunnkapitalen
definitivt er stilt til styrets disposisjon. Der-
som andre formuesverdier enn penger skal gå
inn i grunnkapitalen, skal stiftelsens revisor
dessuten avgi erklæring om at de oppførte
verdier tilfredsstiller de krav som følger av
§ 25 første ledd annet punktum.

§27.
Vedtektene for en næringsdrivende stiftelse
som nevnt i § 24 første ledd nr. 1 skal inne-
holde:
1) Stiftelsens formål.
2) Stiftelsens firma (jfr. handelsregisterlovens

§ 9 femte ledd).
3) Den kommune der stiftelsen har sitt for-

retningskontor.
4) Grunnkapitalens størrelse.
5) Hvilke organer stiftelsen skal ha, og hvor-

dan disse organer skal dannes og rekrutte-
res ved avgang. Organet kan ikke selv velge
sine medlemmer.

Vedtektene skal videre inneholde regler om
hvordan de skal kunne endres og regler om
virksomhetens opphør og om hvordan stiftel-
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sens verdier skal disponeres ved opphør av
virksomheten.

§ 28.
For styre og forretningsfører i en næringsdri-
vende stiftelse som nevnt i § 24 første ledd
nr. 1 gjelder regiene i aksjeloven §§ 8-1 til
8-16 så langt de passer.
For revisjon av stiftelsens regnskaper gjelder
regiene i aksjeloven §§ 10-1 til 10-12 så langt
de passer, og likeså regiene for aksjeselskaper
i forskrifter om revisjon og revisorer fastsatt i
medhold av revisorloven 14. mars 1964 nr. 2
eller aksjeloven.
Ved anvendelsen av de nevnte regler i aksje-
loven trer i generalforsamlingens sted den
eller de personer eller organer som etter ved-
tektene velger eller oppnevner styrets med-
lemmer.
Stiftelsen har regnskapsplikt etter lov 13. mai
1977 nr. 35 om regnskapsplikt m.v. (regn-
skapsloven). I tilknytning til årsregnskapet
(jfr. regnskapslovens kap. 3) skal det: utarbei-
des en årsmelding med det innhold som følger
av aksjeloven § 11-12 første til andre ledd og
femte til sjette ledd. Årsregnskapet og års-
meldingen skal godkjennes av den eller de
personer eller organer som er nevnt i tredje
ledd i paragrafen her. Disse personer eller
organer har også myndighet til å iverksette
gransking og pålegge opplysningsplikt etter
regiene i § 22.
Næringsdrivende stiftelser som nevnt i § 24
første ledd nr. 2 har regnskapsplikt etter regn-
skapsloven for så vidt gjelder næringsvirk-
somheten. Stiftelsen har revisjonsplikt etter
revisjonsloven for så vidt den driver virksom-
het som nevnt i revisorloven § 1 jfr. § 2.
Stiftelser som nevnt i § 24 første ledd nr. 3 har
regnskapsplikt etter regnskapsloven. For slike
stiftelser gjelder dessuten aksjeloven § 11-13
første til femte ledd tilsvarende, og stiftelsen
skal i tilknytning til årsregnskapet utarbeide
årsmelding med det innhold som følger av
aksjeloven § 11-13 sjette ledd. Stiftelsen har
revisjonsplikt etter revisorloven. Kongen kan
ved forskrift eller i enkelttilfelle gjøre unntak
fra bestemmelsene i dette ledd. Han kan ved
forskrift også gi særlige regler for regnskap og
revisjon av stiftelser som nevnt her.
Regiene i §§ 7 til 12 står tilbake for de regler
som er nevnt ovenfor.

§ 29.
Aksjeloven § 8-17 om de ansattes rett til
styrerepresentasjon gjelder tilsvarende for
næringsdrivende stiftelser som nevnt i § 24
første ledd nr. 1.
Det samme gjelder for næringsdrivende stif-
telser som nevnt i § 24 første ledd nr. 2 for så
vidt gjelder næringsvirksomhet. Kongen kan
ved forskrift eller i enkelttilfelle avgjøre hvilke
ansatte som er knyttet til næringsvirksom-
heten og hvilke saker som gjelder denne.
For næringsdrivende stiftelser som nevnt i
§ 24 første ledd nr. 3 gjelder aksjeloven §8-17
annet ledd jfr. tredje og fjerde ledd tilsvaren-
de for så vidt gjelder næringsvirksomhet. An-
net ledd annet punktum gjelder tilsvarende.
Som styre regnes også andre organer for
stiftelsen som vedtektene tillegger selvstendig
avgjørelses- eller kontrollmyndighet.

§ 30.
For næringsdrivende stiftelser som nevnt i
§ 24 første ledd nr. 3 medregnes i forhold til
beløpsgrensen i § 20 også særskilte aktiva i
den økonomiske virksomhet som stiftelsen har
bestemmende innflytelse over. Innsendings-
plikten etter § 20 jfr. § 21 omfatter også re-
vidert regnskap for denne virksomheten. Vi-
dere omfattes denne virksomheten av gransk-
ingsmyndigheten og opplysningsplikten etter
§ 22. Har stiftelsen fatt offentlig stadfestelse,
omfatter det offentlige tilsyn og opplysnings-
plikten (jfr. § 17) også den økonomiske virk-
somhet som stiftelsen har bestemmende inn-
flytelse over.
Kongen kan gi forskrift om anvendelsen av
regiene i kap. IV for næringsdrivende stiftel-
ser, og herunder gjøre unntak fra regiene.

§31.
En stifter, et styremedlem, en forretningsfører
eller en revisor som forsettlig eller uaktsomt
overtrer bestemmelsene i dette kapittel eller
som medvirker til at de blir overtrådt, straffes
slik det er bestemt i aksjelovens § 17-1 tredje
ledd.

Kap. VI. Omdanning av stiftelser m.m.

§ 32.
Kongen kan omdanne stiftelser m.m. (jfr.
§ 38) etter regiene i dette kapittel.
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§ 33.
Søknad om omdanning settes fram av stifte-
ren eller av stiftelsens styre.
Før det blir gjort vedtak om omdanning, skal
det innhentes uttalelse fra stifteren, om han er
i live, og fra stiftelsens styre. Dersom stifteren
er død, bør det innhentes uttalelse fra slekt-
ninger og andre som har stått ham nær, og fra
organisasjoner, offentlige myndigheter og an-
dre som omdanningsspørsmålet naturlig ved-

rører.
§ 34.

Adgangen til omdanning omfatter enhver be-
stemmelse i den rettslige disposisjon som
danner grunnlaget for stiftelsen, eller i stiftel-
sens vedtekter. Også bestemmelse i tidligere
omdanningsvedtak kan omdannes.

§ 35.
Omdanning kan forretas når en bestemmelse
som nevnt i § 34 på grunn av endrede forhold:
1 ) ikke lenger lar seg etterleve; herunder reg-

nes også at stiftelsens kapital er blitt util-
strekkelig til å tilgodese dens formål på
rimelig måte,

2) er blitt åpenbart unyttig,
3) er kommet i strid med hensikten i den

disposisjon som danner grunnlag for stiftel-
sen; herunder regnes også at stifterens for-
utsetninger for bestemmelsen har sviktet,
eller

4) er blitt åpenbart uheldig eller åpenbart
ufornuftig.

Dersom bestemmelsen ikke gjelder formålet
med stiftelsen, og det ellers må antas at det
ved opprettelsen ikke er lagt vesentlig vekt på
den, kan omdanning skje når bestemmelsen
på grunn av endrede forhold viser seg å være
uheldig eller uhensiktsmessig.
Omdanning kan også foretas når forhold som
nevnt i paragrafen her ikke har endret seg,
men var til stede alt da stiftelsen ble oppret-
tet. Det er da en forutsetning at opprettelsen
av stiftelsen ikke er ugyldig på grunn av de
nevnte forhold.

§ 36.
Ved omdanning kan en bestemmelse som
nevnt i § 34 endres eller oppheves.
Omdanning kan også gå ut på at en stiftelse
oppheves, bl.a. ved:
1 ) at grunnkapitalen tillates brukt til for-

målet,
2) at stiftelsen slås sammen med en eller flere

andre stiftelser med i det vesentlige like-
artet formål, eller

3) at den deles i flere stiftelser.
Videre kan det bestemmes å frigi båndlagt
eiendom som tilhører stiftelsen.
Når en omdanning vedrører stiftelsens formål
eller en annen bestemmelse som det må antas
at det ble lagt vesentlig vekt på ved oppret-
telsen av stiftelsen, skal endringen så langt
råd er søkes tilpasset det opprinnelige for-
målet og tankegangen i stiftelsesgrunnlaget.
Under særlige forhold kan omdanningsved-
taket gå ut på å gjøre unntak fra vedkommen-
de bestemmelse i enkelttilfelle.

§ 37.
Regiene i dette kapittel står tilbake for en
bestemmelse som er truffet i den disposisjon
som danner grunnlaget for stiftelsen. Forbud
mot omdanning er likevel ikke gyldig. Om-
danningsmyndigheten kan ikke legges til stif-
teren selv uten på nærmere vilkår av den art
som er nevnt i §§ 35 og 36.

§ 38.
Regiene i dette kapittel om omdanning av
stiftelser gjelder tilsvarende for:
1 ) Verdier som er gitt til en bestående stiftelse.
2) Verdier som er gitt til en forening, et sel-

skap eller til en privat eller offentlig institu-
sjon eller innretning med nærmere bestem-
melse om hvordan midlene skal brukes.

3) Midler som er samlet inn til et bestemt
formål.

4) Midler som tilhører en forening, når det
følger av foreningsrettslige regler at fore-
ningen ikke har fri rådighet over midlene.

5) Vilkår, påbud, forbud eller annen forplik-
telse som følger av et testament, gavebrev
eller en annen privatrettslig disposisjon
vedrørende fast eiendom eller andre ver-
dier, og som ikke er satt til fordel for en
bestemt eller flere bestemte rettshavere,
eller som rettshaveren ikke har adgang til å
endre.

Søknad som nevnt i § 33 kan også settes fram
av den som rår over de midler saken gjelder.
Søknad om omdanning etter første ledd nr. 5
kan settes fram av den som förpliktelsen
hviler på eller av rettshaveren.
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Kap. VII. Ikrafttredelse. Overgangsbestem-
melser. Oppheving av eldre bestemmelser og
endringer i andre lover.

§39.
Denne lov trer i kraft når Kongen bestemmer.

§ 40.
Bestemmelsene i § 16 gjelder ikke for stiftelser
som har fått offentlig stadfestelse før loven
trer i kraft.
Bestemmelsen i § 25 første ledd gjelder ikke
for stiftelser som har begynt næririgsvirksom-
heten før loven trer i kraft. Registrering etter
§ 26 skal skje innen 6 måneder etter at loven
er trådt i kraft.
For stiftelser som er meldepliktige etter § 18
når loven trer i kraft, skal det gis melding
innen 6 måneder etter ikrafttredelsen. Inn-
sendingsplikten etter § 20 oppstår heller ikke
før dette tidspunktet.
For øvrig gjelder lovens regler også for stiftel-
ser m.m. som er opprettet før loven trer i
kraft.

§ 41.
Funksjoner som etter statuttbestemmelse er
lagt til stiftsdireksjonen, skal utøves av ved-
kommende fylkesmann om det ikke må antas
å være lagt vesentlig vekt på biskopens delta-
kelse.

§ 42.
Fra den tid loven trer i kraft oppheves:
1) Norske Lovs Anden Bog 19. Kapitel.
2) Forordning 6. februar 1694 om Kirkers,

Skolers og Hospitalers uklarerede Regn-
skaber.

3) Forordning 23. februar 1748, hvorved Lo-
ven og Forordningen af 6te Februarii 1694
... igientages og skierpes.

4) Rescript 30. juli 1770 (til Stiftsbefalings-
manden og Biskopen i Trondhjem).

5) Rescript 1. april 1773 (til Stiftsbeialings-
manden og Biskopen over Bergens Stift).

6) Rescript 21. juli 1773 (til Stiftsbefalings-
manden og Biskopen i Trondhjem).

7) Rescript 7. april 1774 (til Stiftsbefalings-
manden og Biskopen over Bergens Stift).

8) Forordning 31. august 1774 ang. at umyn-
diges Midler, naar de ikke paa anden
Maade kunne udsættes i godt og sikkert
Pant, maa imodtages i den Kgl. Extra-
skatte-Casse, med videre.

9) Rescript 3. november 1774 (til Stiftsbefa-

lingsmanden og Biskopen over Agershus
Stift).

10) Rescript 9. mai 1776 (til Stiftsbefalings-
manden og Biskopen over Bergens Stift).

11) Rescript 14. august 1776 (til Stiftsbefa-
lingsmanden og Biskopen over Agershus
Stift).

12) Rescript 18. september 1776 (til Stiftsbe-
falingsmanden og Biskopen over Christi-
ansand Stift).

13.) Rescript 16. april 1777 (til Stiftsbefalings-
manden og Biskopen over Agershus Stift).

14) Rescript 17. januar 1783 (til Stiftsbefa-
lingsmanden og Biskopen over Christian-
sand Stift).

15) Cancelliplacat 10. april 1795, som inde-
holder Regler og Bestemmelser der bør
iagttages, i Hensigt til Sikkerhed for de
offentlige Stifteisers Midler.

16) Forordning 12. september 1806 for Dan-
mark og Norge ang. den Sikkerhed, mod
hvilken Stifteisers og umyndiges Midler
må udlaanes.

17) Lov 21. februar 1930 om skifte § 78.
Fra samme tidspunkt gjøres disse endringene i
Lov 17. mai 1890 nr. 6 om Handelsregistre, Firma og
Prokura:
§ 9 nytt femte ledd skal lyde:
En næringsdrivende stiftelses firma skal inneholde
betegnelsen stiftelse eller selveiende institusjon.
§ 20 a (ny) skal lyde:
Melding av næringsdrivende stiftelse (jfr. lov om
stiftelser m.m. §§ 24 og 26) skal inneholde:
1) Firmaet.
2) Stiftelsens navn og adresse.
3) Stiftelsens formål og næringsvirksomhetens art.
4) Den kommune der stiftelsen skal ha sitt forret-

ningskontor, og kontorets adresse.
5) Grunnkapitalens størrelse.
6) Styremedlemmenes og i tilfelle varamennenes navn

og bosted og hvem som er styrets formann.
7) Forretningsførerens navn og bosted.
8) Om firmaet kan tegnes av andre enn det samlede

styre, og i tilfelle av hvem. For en firmategner som
ikke er styremedlem eller administrerende direktør,
skal navn og bosted oppgis.

Som bilag skal følge:
a) Bekreftet avskrift av den disposisjon som danner

grunnlag for stiftelsen.
b) Stiftelsens vedtekter. Har stiftelsen fått offentlig

stadfestelse, skal datoen for denne stadfestelse
opplyses.

c) Legitimasjon for styremedlemmene og erklæring
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fra styret som nevnt i stiftelsesloven § 26 annet ledd
tredje punktum.

d) Erklæring fra den oppnevnte revisor om at han
mottar vervet.

e) Erklæring fra revisor om at de opplysninger som er
gitt om innbetaling av grunnkapitalen er riktige,
og i tilfelle også erklæring som nevnt i stiftelses-
loven § 26 annet led tredje punktum.

§ 35 første led bokstav a skal lyde:
a. Enhver, enkeltmann, stiftelse eller selskap,

som driver kjøpmannshandel (jfr. lov om
handelsnæring av 21. juni 1929), eller som
søker stadig erhverv ved å drive forlagsvirk-

somhet, assuranseforretninger mot premie,
assuranseagentur i kjøpstad eller ladested,
eller spedisjon, eller som driver fabrikk eller
bergverk.

§ 35 tredje ledd skal lyde:
Handlende som ikke er anmeldelsespliktige og
selskaper med begrenset ansvar som ikke dri-
ver handel, men har økonomisk formål, samt
håndverkere kan dog foreta anmeldelse til
handelsregisteret og blir da i det hele under-
kastet denne lovs bestemmelser. Det samme
gjelder stiftelser som ikke er anmeldelsespliktige, men
som driver næringsvirksomhet selv (jfr. lov om stiftel-
ser m.m. § 24 første ledd nr. 2).
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