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Erhvervsdonation til velgørenhed 

 

Firmanavn      CVR Nr. 

 

 

Adresse 

 

 

Postnummer    By     

 

 

Mobil    E-mail 

 

 

Kontaktperson   Beløb 

  

 

 

Donationen kan overføres på nedenstående 
bankoplysninger: 

 

Reg. nr. 1684 - Konto nr. 3232084455 

 

        Jeg bekræfter hermed at give foreningen samtykke til at behandle og bevare mine personlige og 
erhvervsmæssige oplysninger. 

        Jeg ønsker at få skattefradrag for min donation til Det Islamiske Trossamfund på Fyn.  
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Fradrag for virksomheder, der donerer til 
velgørenhed 

Virksomheder kan, som privatpersoner, få fradrag for velgørenhed. Satsen for fradraget varierer 
dog afhængig af virksomhedstype. For personlige virksomheder gælder den samme sats som for 
privatpersoner – 17.200 kr. i 2022. Selskaber kan derimod få skattefradrag for velgørende bidrag 
for op til 15 % af selskabets skattepligtige indkomst. 

Skal din virksomhed have fradrag for donationer til velgørenhed, skal den velgørende forening 
være godkendt af Skattestyrelsen. Det er desuden også muligt at få fradrag for velgørenhed, hvis 
din virksomheds velgørende donation indgår som led i et markedsføringstiltag. 

Markedsfører du salget af et produkt ved at reklamere med, at en del af omsætningen går til et 
velgørende formål, kan du være berettiget til at få skattefradrag for din virksomheds donation. Det 
skyldes, at du gennem markedsføring gør donationen til en del af virksomhedens drift, idet 
donationen har til formål at opnå salg af varer eller ydelser – bidraget anses dermed som en 
driftsomkostning. 

Ligesom privatpersoner skal indberette deres CPR-nummer til den forening eller organisation som 
modtager den velgørende donation, skal virksomheder indberette deres CVR-nummer, når de 
donerer til velgørenhed. Den velgørende forening eller organisation vil herefter indberette 
donationen til SKAT. 

Som virksomhed skal du derfor huske at: 

• Du skal gemme dokumentation for din velgørende donation. 

• Den modtagende forening skal være godkendt af Skattestyrelsen. 

• Den modtagende forening skal indberette din donation til SKAT, førend du kan modtage 
fradrag for din donation. 
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