
 

København d. 14. oktober 2021 
 
Til  
Skatteministeriet 
Nicolai Eigtvedsplads 28 
1402 København K 
 
Fremsendt som e-mail til adp@skm.dk samt lovgivningogoekonomi@skm.dk med følgende angivelse i emnefeltet ”Høring – lov-
forslag om ændring af momsloven og forskellige andre love. Foreningerne for de frie skoler”. 

 
Vedr. Høring vedr. lovforslag om ændring af momsloven og forskellige andre love 
I høringsbrev af 17. september 2021 anmoder Skatteministeriet om eventuelle bemærkninger vedrørende 
ovenstående. Foreningerne for de frie skoler i Danmark ønsker at benytte muligheden til at give vores syns-
punkter til kende.  
 
Skoleforeningerne anholder den foreslåede ændring vedr. momsfritagelsen for kunstnerisk virksomhed, såle-
des at meddelelse af licens til ophavsrettigheder ikke længere kan sælges uden moms.  
Skoleforeningerne er af den opfattelse, at man ved ikke at undtage skole- og undervisningsvirksomhed fra de 
foreslåede momskrav de facto pålægger en ekstra skattebyrde for de berørte skoler på uddannelsesudgif-
terne.  
 
Det er så godt som umuligt at drive undervisningsvirksomhed uden at benytte ophavsretligt beskyttet mate-
riale. For mange af de frie og private skoler og institutioner vil det have store konsekvenser, hvis der fremad-
rettet lægges 25 % moms på bl.a. det kopieringsvederlag Copydan Tekst & Node opkræver for kopiering af 
ophavsretligt beskyttet materiale på uddannelsesområdet i Danmark. Skolerne kan ikke udligne momsen. 
Med lovforslaget pålægges sektoren en urimelig økonomisk byrde, der alene kan opvejes ved at øge egenbe-
taling og skolepenge hos brugerne. 
 
Foreningerne står til rådighed for uddybning af høringssvaret. 
 
På vegne af, 
 
Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier 
Karsten Suhr, formand 
ks@privateskoler.dk 
www.privateskoler.dk 
 
Friskolerne 
Peter Bendix Pedersen, formand 
peter@friskolerne.dk 
www.friskolerne.dk 
 
Lilleskolernes Sammenslutning 
Marie Ludvigsen, formand 
marie@aarhusfriskole.dk 
www.lilleskolerne.dk 
 
Foreningen af Kristne Friskoler 
Thorkild Bjerregaard, formand 
tb@mkf.dk 
www.kristne-friskoler.dk 
 
 
 
 
 
 

 
Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig 
(Det tyske mindretals skoler) 
Anke Tästensen 
anke@dssv.dk 
www.dssv.dk 

Højskolerne 
Elsebeth Gerner Nielsen, generalsekretær 
egn@ffd.dk 
www.ffd.dk 
 
Frie Fagskoler 
Toni Hessner, formand 
toni@tronsoeskolen.dk   
www.friefagskoler.dk 
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