
Fradragsregler ved donation
Odense ZOO er på listen over godkendte foreninger, som kan modtage gaver. 
Som gavegiver har du mulighed for opnå et fradrag på din selvangivelse.

For at en gave kan fradrages på selvangivelsen  
kræver det, at foreningen, der modtager gaven,  
anvender midlerne til et almennyttigt formål til fordel for 
en større kreds af personer. Skattestyrelsen har  
godkendt, at Odense ZOO opfylder dette formål.

Yder du en gave til Odense ZOO, kan du eventuelt få 
fradrag på din selvangivelse.  

Betingelserne for at få fradrag på  
selvangivelsen er følgende:
• Dit samlede fradrag på selvangivelsen for gaver, 
	 til	en	eller	flere	foreninger,	kan	ikke	overstige
 17.000 kr. (i 2021).

• Odense ZOO skal indberette gavebeløbet til 
 Skattestyrelsen. Fradrag på selvangivelsen vil herefter
 automatisk fremgå af din årsopgørelse fra Skatte-
 styrelsen. Du skal derfor oplyse dit navn og person
 nummer til Odense ZOO. (CVR.nr. for selskaber).

Beløbsgrænsen på 17.000 kr. er gældende for hver 
person. Ægtefæller kan således hver især fradrage deres 
egne gavebidrag. Eventuel ubenyttet 
beløbsgrænse kan dog ikke overføres 
mellem ægtefællerne.

Du kan opnå fradrag selvom gaven/ 
gaverne	ydes	af	flere	omgange	forudsat	
hver gave indberettes til Skattestyrelsen af ZOO.

Eksempel: Hvis du fx 4 gange i løbet af  
året yder en gave til Odense ZOO på  
250 kr. pr. gang, vil din samlede indbetaling  
være 1.000 kr., som herefter kan fradrages  
på selvangivelsen (forudsat du ikke har  
brugt dit samlede fradrag ved gaver til andre  
godkendte foreninger).

For at du kan få fradrag på selvangivelsen  
er Odense ZOO pligtig til at indberette 
gavebeløbet til Skattestyrelsen. 

Når du oplyser dit personnummer, giver du  
udelukkende Odense ZOO tilladelse til at  
personnummeret kan benyttes til det formål.
 
Et fradrag for gaver er ikke betinget af, at gaven  
er ydet som et kontantbeløb. Hvis du fx giver en  
naturalydelse kan værdien af denne også fratrækkes, 
men værdiansættelsen vil være genstand for Skatte-
styrelsens eventuelle vurdering.
 
Gaver til Odense ZOO i form af arvebeløb uden 
arveafgift
Optagelsen på listen over ”gavegodkendte” foreninger 
betyder samtidig, at Odense ZOO kan modtage arv, uden 
at der skal betales arveafgift af beløbet.

Kontakt Odense ZOO
Har du spørgsmål til gavereglerne, kan du kontakte: 
Nita Storm
Tlf.:  63 11 13 21
Mail: ns@odensezoo.dk
 


