
 

 

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRING, FREMSAT AF MUSKELSVINDFONDENS REPRÆSENTANTSKAB EFTER 

ANBEFALING AF FORENINGENS ADVOKAT BRUNO MÅNSSON: 

Motivation: 

Muskelsvindfonden er og har i en længere årrække været godkendt efter Ligningslovens § 8A med den 

virkning, at bidragydere til Muskelsvindfondens almennyttige arbejde har et ligningsmæssigt fradrag i 

skatten og ikke mindst, at Muskelsvindfonden har mulighed for at søge momskompensation.  

I forbindelse med Muskelsvindfondens årlige indrapportering af antal medlemmer og bidragydere, det 

såkaldte gaveskema, er Skattestyrelsen blevet opmærksomme på, at Muskelsvindfondens vedtægters 

bestemmelse om opløsning ikke er bragt i overensstemmelse med den ændring i Bekendtgørelse om 

godkendelse efter Ligningslovens § 8A, der fandt sted i 2008, hvor der blev indføjet en bestemmelse, der er 

sålydende:  

”Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, 

institution mv. eller religiøst samfund, som er hjemhørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har 

et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål”.  

Vedtægternes § 11 om opløsning er sålydende:  

”11.1 For at Muskelsvindfonden kan opløses, kræves en indstilling herom fra et repræsentantskab til et 

ordinært landsmøde. Der skal ske en efterprøvning ved et ekstraordinært landsmøde, tidligst 3 og senest 6 

uger efter det ordinære landsmødes afholdelse. Vedtages Foreningens opløsning, skal der på det 

ekstraordinære landsmøde træffes beslutning om den videre forvaltning af Foreningens midler.”  

11.02 Den efter afviklingen tilbageværende formue overdrages til et organ, der skønnes bedst at kunne 

administrere midlerne i henhold til vedtægterne jf. 2.01”.  

Da Fondens vedtægter således ikke er i overensstemmelse med forudsætningerne for at bibeholde 

godkendelsen efter Ligningslovens § 8A, har Skattestyrelsen den 18. juni 2021 fremsendt forslag om 

tilbagekaldelse af godkendelsen.  

Efter forhandling med Skattestyrelsen er der enighed om følgende forslag til afhjælpning, som vil medføre, 

at Skattestyrelsen ikke tilbagekalder godkendelsen efter Ligningslovens § 8A.  

På den baggrund indstiller repræsentantskabet med henvisning til, at Muskelsvindfondens vedtægter ikke 

er i overensstemmelse med lovgivningen og den dertil hørende bekendtgørelse efter Ligningslovens § 8A, 

at vedtægternes § 11.2 ændres til: 

”Et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden forening, fond, stiftelse, 

institution mv. eller religiøst samfund, som er hjemhørende her i landet eller i et andet EU/EØS-land og har 

et almenvelgørende eller på anden måde almennyttigt formål svarende til det i vedtægternes punkt 2.01 

anførte.”  

Vedtægtsændringen er besluttet af repræsentantskabet 27. august 2021 og efterfølgende godkendt af 

Skattemyndighederne med forbehold for endelig godkendelse på landsmødet 21. maj 2022. 


