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Summary 

For the last decade, changing governments have focused on creating competition between the 

public and private sector. The purpose of this competition is to be able to deliver more and better 

service to the citizens of Denmark. In Denmark there is a large public sector and it has grown in 

size through the time of its existence. There are different barriers for private providers to make a 

tender on public services and one of them is the price for these services. 

This master thesis focuses on the Value Added Tax legislation and the exemptions which deal with 

the public duties. This thesis investigates whether the VAT legislation creates any competition 

advantages for public or private providers of services that are exempted from the general VAT 

taxation. Public providers can get VAT refund for expenses used for the services that are 

exempted from VAT, which the private provides cannot. The VAT legislation is important for the 

competition, when prices are compared between tenders made by a private and public provider. 

Different legislative regulations can result in competition advantages for one or the other 

provider. 

The services that are investigated in this thesis are the following: 

 Homecare provided to citizens of physical or mental disability 

 Food program for children attending the public school 

 Sports activities and rental of sports facilities provided for the benefit of sports 

practitioners 

 Car parking – Behavior regulation and rental of parking space 

These areas of public services are the main focus of the VAT legislative walkthrough of 

competitive analyses. The different legislation and market structure for each service is analyzed 

and ends in a summary for each servicearea. Overall this thesis concludes that the VAT legislation  

in some of the cases provides some competitive advantages for the public sector and not for the 

private sector. The fact that public organizations in the VAT legislation have a special position and 

are helped by the VAT refund mechanism it gives  some competitive advantages which can result 

in a lower price for the same service than provided by the private sector. 
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1 Indledning 

”Konkurrenceforvridning: ændring af forholdene i en branche 

således at én eller flere parter får bedre konkurrencevilkår end andre”
1 

Der har fra politisk side gennem 00’erne og frem til nu været fokus på at øge konkurrencen 

mellem den offentlige sektor og de private virksomheder. Der er fra politisk side blevet udliciteret 

flere opgaver, som tidligere udelukkende blev varetaget i offentlig regi. Denne ændring i 

leverandør af offentlige ydelser bygger blandt andet på, at der de seneste år har været øget fokus 

på de offentlige budgetter samt en optimering af, hvorledes det har været muligt at få mest 

”velfærd” ud af disse budgetter. Flere økonomiske teorier foreskriver, at når der ønskes den 

bedste kvalitet til den laveste pris, er det nødvendigt, at der er en sund konkurrence mellem 

udbyderne af produkterne eller servicerne. Derfor har og er politikkerne fokuseret på at skabe 

konkurrence på de offentlige opgaver, således at de offentlige og private leverandører i 

fællesskab kan skabe rammerne for de bedst mulige tilbud til borgerne. Men hvordan stiller dette 

de offentlige organer som nu udbyder ydelser i konkurrence med private, momsmæssigt? Vil 

offentlige organer skulle til at afregne moms, for at der ikke sker konkurrenceforvridning mellem 

de offentlige og private leverandører eller bliver private leverandører momsfritaget på lige vilkår 

med de private, når der leveres ydelser til borgerne? 

Der er en tendens til, at private leverandører får en større andel i udbuddet af offentlige ydelser, 

men er der altid lige konkurrencevilkår mellem de private og offentlige aktører for et givent 

område? Slutproduktet skulle gerne være det samme for borgerne, om det er en privat- eller 

offentlig leverandør. Imens private aktører tilbyder produkter/ydelser med fortjeneste for øje, 

søger de offentlige at tilbyde den bedste kvalitet inden for det givne budget. De har to forskellige 

agendaer, men har begge samme regelsæt og muligheder for at nå målet. Hvis offentlige 

udbydere ikke har gevinst for øje, vil der så ikke altid være ulig konkurrence på prisen? 

Når der er tale om en offentlig leverandør, kan produkterne/ydelserne deles op i tre kategorier. 

Den første er produkter til borgerne, som borgerne selv skal betale for. Dette kan være energi, 

transport og lignende. Den anden kategori er de produkter og ydelser, der bliver helt finansieret 

via blandt andet skat og derved det offentlige selv som betaler. I denne kategori spiller 

lovgivningen ofte en stor rolle, da det er gennem denne, at staten sikre at vi som borgere får mest 

muligt ud af pengene, der betales ind til fællesskabet. Offentlige virksomheder har også ofte den 
                                                           
1 ”Den danske ordbog”, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 2013 
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mulighed at få ekstra støtte fra andre offentlige myndigheder. Den sidste kategori er, hvor 

finansieringen er delt mellem borgerne og det offentlige. Denne gruppe bliver ofte sat i spil hos 

politikkerne, da det er en af muligheder for at øge de offentlige midler. Tendens er dog stadig at 

det er et meget ømtåleligt emne at berøre. Sidst foreslog Venstre at indførebrugerbetaling på 

undervisning, men måtte trække sit forslag tilbage efter massiv kritik.2 

 Til alle kategorier ligger der endnu en konkurrenceparameter, moms. Kommunerne er for alvor 

ved at få øjnene op for at der ligger en mulig gevinst ved at udnytte de muligheder kommunerne 

har for refusion. I 2013 lagde Syddjurs kommune fokus på dette område. Resultatet var et udbytte 

på 10 mio. kr.3 Som udgangspunkt er offentlige myndigheder fritaget for momspligt. Det vil sige, 

det offentlige ikke skal afkræve kunden en merværdiafgift. Der er dog en række undtagelser, hvor 

offentlige aktører alligevel bliver anset som momspligtige personer. Private aktører derimod 

anses som momspligtige, medmindre der er undtagelse herfor. Derfor kan der opstå en 

konkurrenceforvridning i Momsloven imellem private og offentlige aktører. Denne mulighed for 

forvridning er særdeles interessant, da prisen i forhold til kvalitet på offentlige produkter og 

ydelser er en af de største konkurrenceparametre. Vi finder det derfor interessant at undersøge 

dette område nærmere. 

1.1 Problemformulering 

Afhandlingen tager udgangspunkt i at undersøge om Momsloven, i samspillet mellem offentlige 

og private virksomheder, kan føre til konkurrenceforvridning. Momsloven § 3, stk. 2, nr. 3 

pålægger offentlige virksomheder at blive afgiftspligtig person, såfremt der er konkurrence med 

erhvervsvirksomheder for de leverede varer/ydelser. Momsen udgør en parameter i 

konkurrencen, fordi det medfører, at produkterne er dyrere for slutbrugeren eller giver en mindre 

indtjening per ydelse for leverandøren af ydelsen, i forhold til hvis der skal matches priser uden 

moms. Derfor er det interessant at se på, om momslovgivningen nu og her kan skabe 

konkurrenceforvridning mellem offentlige og private virksomheder, når de private leverandører 

ønsker at byde ind på offentlige ydelser. Det tilsigtes at skabe overblik over, hvorledes momsen 

skal håndteres i forskellige situationer, hvor offentlige og private aktører leverer og løser samme 

ydelser. 

                                                           
2 ”Venstre laver kovending om brugerbetaling”, Berlingske, 11. juni 2013 
3 ”Stor momsgevinst til kommunekassen”, Ask Henrik, 17-12-13, Århus Stiftstidende 
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Denne afhandling vil være koncentreret omkring følgende problemstilling: 

Hvilke forskelle er der på momsbehandlingen af det offentlige og private virksomheder 

 og hvordan påvirker dette konkurrencen imellem de to aktører? 

For at belyse dette tages der udgangspunkt i følgende arbejdsspørgsmål. Først søges at 

kvalificere, elementer der påvirker konkurrencen mellem det offentlige og private virksomheder. 

Dernæst udledes, hvilken relevant lovgivning, der overordnet er på momsområdet, og hvorledes 

denne skal fortolkes. 

Hovedproblemstillingen vil blive belyst i 4 cases, der momsmæssig bliver behandlet på hver sin 

måde. Under hver case vil der blive gennemgået særlig lovstof på området, samt hvilke forskelle 

der opstår for det offentlige og private virksomheder med særlig henblik på Momsloven. Disse 

forskelle vil blive diskuteret for at komme nærmere, hvorledes der er en egentlig 

konkurrenceforvridning imellem gruppen af offentlige og private virksomheder. Der vil i alle cases 

ses på både dansk lov samt EU-lov, herunder EU-retspraksis. 

1.2 Afgrænsning 

Afhandlingen tager udgangspunkt i problemstillingen fra et dansk synspunkt. Derfor vil det være 

dansk lovgivning som afhandlingen beskæftiger sig med. Der vil ikke blive benyttet andre EU-

medlemslandes nationale lovgivning. Den danske momslovgivning bygger på gældende direktiver4 

fra EU, derfor vil der blive analyseret på de relevante retskilder inden for emnet, som måtte findes 

nødvendige for at finde frem til gældende ret. 

Kommunerne tager sig af store dele af de offentlige ydelser, der leveres til borgerne, derfor 

begrænser afhandlingen sit fokuspunkt til dette led i det offentlige system. De valgte eksempler 

fra praksis afspejler et bredt udsnit af momsfritagelserne, jf. Momsloven § 13, der er relevante for 

problemstillingen, og derfor vil der blive set bort fra andre eksempler, som også kunne belyse 

problemstillingen. 

Afhandlingen tager udgangspunkt i de momsmæssige problemstillinger, som kan give 

konkurrenceforvridning mellem offentlige - og private virksomheder, derfor vil det kun kort 

beskrives, hvilke andre faktorer, der spiller ind på konkurrencen mellem parterne. Vi har valgt kun 

at se på retfærdighed omkring momsafgiften og dens betydning for køber og sælger. 

                                                           
4 Momssystemdirektivet 2006/112/EF af 28. nov. 2006, samt senere ændringsdirektiver til samme 
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1.3 Metodevalg 

Denne afhandling søger at finde gældende momsbehandling inden for Momsloven, der skal 

benyttes til undersøgelse af det momsmæssige konkurrenceelement. Til dette benyttes den 

retsdogmatiske metode, som bygger på at finde frem til, hvad øverste domstol ville dømme i den 

undersøgte problemstilling. Den retsdogmatiske metode foreskriver, at der systematiseres, 

beskrives og fortolkes ud fra gældende ret.5 Denne metode vil blive brugt til at finde frem til 

gældende ret inden for de relevante områder af Momsloven til afdækning af problemstillingen. 

Fortolkningen af gældende ret vil omfatte fortolkning af Momsloven og momssystemsdirektivet, 

herunder EU-retspraksis. Der vil også blive benyttet danske domsafgørelser, herunder afgørelser 

fra landsskatteretten og meddelelser fra SKAT. 

Den retdogmatiske metode vil blive brugt til at finde gældende ret for de generelle regelsæt, der 

er gennemgående for de enkelte cases, der behandles i afhandlingen. Udgangspunktet for de 

generelle regler vil være en analyse af Momslovens ordlyd. Derudover vil ordlyden fra 

momssystemsdirektivet blive benyttet grundet EU-rettens store indflydelse på netop 

momslovgivningen i Danmark. EU-domstolens afgørelser vil blive benyttet til at illustrere nogle af 

de principper, der danner basis for fortolkningsspørgsmålene i momssystemsdirektivet, som 

dermed har indflydelse i Danmark. Herunder vil ordlyden fra momsrefusionsordningsloven6 blive 

benyttet til at beskrive fradragsreglerne for de kommunale organisationer. Forarbejderne til den 

danske lovgivning er benyttet, hvor det er relevant. 

En generel beskrivelse vil blive givet af områderne, og hvorledes disse hænger sammen i 

samfundet i samspillet mellem offentlige og private aktører. Her er det analyse af ordlyden for 

den del af lovgivningen, der er relevant for de enkelte cases. Gældende ret vil her blive fundet ved 

at benytte den juridiske vejledning som inspiration, samt at analysere Momslovens og 

momssystemsdirektivets ordlyd. EU-domstolens afgørelser bliver benyttet til at beskrive 

nuancerne inden for de enkelte områder og til at underbygge konklusioner. Afgørelser fra 

landsskatteretten og meddelelser fra SKAT benyttes til at illustrere, hvorledes de enkelte områder 

bliver administreret i Danmark. Alt dette benyttes til at vurdere, om der skulle være nogen 

konkurrenceforvridning mellem offentlige og private aktører. 

                                                           
5 Retkilder & Retsteorier, s. 28 
6 BEK nr. 54 af 23/01/2013 – Bekendtgørelse af momsrefusion for kommuner og regioner 
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1.4 Retskilder 

Her vil blive gennemgået kort de retskilder, som er relevante for denne afhandling og deres 

sammenhæng og rangorden i den retsdogmatiske analyse. De indirekte skatter, som momsen 

falder ind under, er ofte EU-regelstyret,7 og derfor bliver EU-retskilderne også nævnt i dette 

afsnit. I 1977 blev reglerne for moms i EU harmoniseret. Der blev lavet et fælles regelsæt, som alle 

EU-lande skulle inkorporere i national lov for at sikre momsneutralisering mellem EU-landene.  

Derfor er det nødvendigt at se på EU-lov, når der tales om Momsloven i Danmark, og derfor vil 

begge blive behandlet her. 

1.4.1 Nationale retskilder 

De nationale retskilder er inddelt i et generelt retskildehierarki, hvor Grundloven står som øverste 

retskilde. 

Grundloven 

Af Grundlovens § 43,8 fremgår det, at ”Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden 

ved lov…” Dette omfatter både direkte skatter og indirekte skatter.9 Lovbestemmelsen skal som 

udgangspunkt sikre, at det er Folketinget, som fastsætter reglerne om beskatning, og staten skal 

have hjemmel til at opkræve skatter fra borgerne.10 Grundloven er bindende for alle, såvel 

borgere som forvaltningsmyndighed.11 

Momsloven 

Momsloven består af den første vedtagende lov og de dertilhørende lovændringer som 

Folketinget vedtager. Når man i dagligtale taler om Momsloven12 tales der om den til en hver tid 

gældende lovbekendtgørelse fra skatteministeriet. Lov og bekendtgørelser er begge på andet 

niveau i retskildehierarkiet.13 Dette led er ligeledes bindende for alle.14 

Domspraksis 

Afgørelser fra danske domstole rangeres mellem de enkelte instanser inden for domstolene, hvor 

                                                           
7 Skatte - og afgiftsprocessen, s.31 
8 Lov nr. 169 af 5.juni 1953 
9 Skatte - og afgiftsprocessen, s.36 
10 Skatte - og afgiftsprocessen, s.36 
11 Skatte - og afgiftsprocessen, s.529 
12 LBK nr. 106 af 23/01/2013 
13 Skatte - og afgiftsprocessen, s.40 
14 Skatte - og afgiftsprocessen, s.45+529 
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Højesteret tillægges højest præjudikatværdi.15 Afgørelserne er bindende for partnerne i sagen, 

men også for ligestillede og underordnede domstole og administrative myndigheder.16  

Administrativ praksis 

Administrativ praksis vil som udgangspunkt være den juridiske vejledning, meddelelser og 

styresignaler fra SKAT. Alle disse tilsammen udgør vurderingen fra SKAT, om hvad der er 

gældende ret.17 Samlet for alle gælder, at de kun er bindende for administrative myndigheder.18 

1.4.2 EU-retskilder 

Momsloven er direktivstyret og søger at inkorporere EU-direktivet i dansk lovgivning. EU-retten 

skal derfor tages med i vurderingen af gældende ret og giver dermed nationale retskilder en 

ekstra dimension.19 Danmarks medlemskab af EU bevirker at vi har pligt til at inkorporere de EU-

gældende love i den nationale lov. 

Traktaterne 

EU bygger på et traktatfælleskab, hvor traktaterne sætter rammebetingelserne, som forpligter 

medlemsstaterne.20 De udgør dermed den primære retskilde i EU-retten, hvor der støttes ret ved 

EU-domstolen. 

Forordninger, direktiver og praksis fra EU-domstolen 

Disse tre retskilder og deres binding i forhold til medlemsstaterne er opremset i EUF-traktatens 

art. 288. 

Forordninger er direkte bindende i deres ordlyd for den enkelte medlemsstat. Der må som 

udgangspunkt ikke ske nogen implementering i nationalret, jf. Artikel 288 EUF anden punktum. 

Direktiver er ikke direkte bindende på samme måde som forordninger. Direktiver er i stedet 

bindende i henhold til direktivets formål, men overlader det til den nationale ret at fastsætte de 

passende regler til at opnå målet, jf. Artikel 288 EUF tredje punktum. 

Domspraksis er en vigtig retskilde inden for EU-retten, da EU-domstolen er med til at præcisere 

virkningen af EU-retten og beriger EU-retten med fortolkninger og udfyldning af EU-retten hvilket 

                                                           
15 Skatte - og afgiftsprocessen, s.85 
16 Skatte - og afgiftsprocessen, s.86 
17 Skatte - og afgiftsprocessen, s.65 
18 Skatte - og afgiftsprocessen, s.66 
19 Skatte - og afgiftsprocessen, s.95 
20 Skatte - og afgiftsprocessen, s.96 
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præciserer EU-retten mere. EU-domstols afgørelser er bindende for alle medlemsstaterne i sin 

ordlyd, dog ikke når det er præcist hvem afgørelsen fælder ret over.21 

1.4.3 Samspillet mellem EU-retten og nationalret 

En række spørgsmål udspringer af teorien, bl.a. et ret centralt spørgsmål, hvor stiller EU-retten sig 

i forhold til nationalret. Er EU-retten hævet over nationalret, så denne står over Grundloven eller 

er det nationalret, som er hævet over EU-retten og dermed er Grundloven øverste retskilde? 

I forhold til det harmoniserede momsområde er den logiske slutning en forrang for EU-retten for 

at sikre harmoniseringen. Mere formelt har EU-domstolen i en sag22 fra 1964 fastsat denne 

forrang. Domstolen begrunder med, at afgørelsen skal ”sikre effektivitet og ensartet anvendelse i 

medlemsstaterne.”23 Der tales ligeledes om, at der skal være et dobbelt hjemmelskrav, hvor der 

skal være samme hjemmel efter EU-retten og nationale ret.24 Derudover har EU-domstolen 

udviklet fortolkningsprincipper, der sikrer en ensartet hjemmelsret i de enkelte medlemsstater.  

Principperne består af Ækvivalensprincippet,25 Effektivitetsgrundsætningen og ”Effektiv 

indfortolkning af processuelle grundsætninger i national ret”-princippet. Ækvivalensprincippet, 

som skal sikre ligebehandling af EU-borgere i alle medlemsstater. Effektivitetsgrundsætningen 

skal sikre, at det ikke ifølge nationalret er umuligt at benytte EU-retten i nationalret. Sagt på en 

anden måde skal regler som hindrer EU-rettens fulde effekt i medlemsstaten, tilsidesættes eller 

korrigeres. Princippet om effektiv indfortolkning er en udvidelse af effektivitetsgrundsætningen, 

som EU-domstolen har udviklet. Princippet bruges til at pålægge myndighederne at indfortolke 

hensyn, som normalt ikke ville indfortolkes i de nationale forvaltningsretlige regler. Det vil sige, at 

i nogle tilfælde skal der i nationale forvaltningsretlige regler indfortolkes EU-retslige 

grundsætninger.26 

1.5 Begrebsafklaring 

Dette afsnit vil klargøre definitioner af centrale begreber der, anvendes i afhandlingen, for at der 

ikke opstår misforståelse mellem læser og forfatterens brug af termer. 

                                                           
21 EUF-traktaten art. 288, fjerde punktum 
22 6/64 Costa mod ENEL 
23 Skatte - og afgiftsprocessen, s.103 
24 Skatte - og afgiftsprocessen, s.105 
25 Det skrevne afsnit er et resume af de nævnte sider i fodnote 26 
26 Skatte - og afgiftsprocessen, s.107-112, og vil ikke blive gennemgået mere i denne afhandling. For yderlig 
information henvises til Skatte - og afgiftsprocessen. 



 Et momsmæssigt perspektiv på offentlig-privat konkurrence  

Side 13 af 118 
 

I afhandlingen benytter vi begrebet moms i stedet for merværdiafgift. Denne forkortelse bruges 

selv i Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift nr. 287 af 28. marts 2011,27 og vi har derfor valgt 

at benytte denne betegnelse, da det også er den, der benyttes i daglig tale. 

I afhandlingen benytter vi begrebet ydelser for de produkter og ydelser, der tilbydes borgerne i 

Danmark. Vi skelner ikke overordnet imellem, om der er tale om fysiske varer eller serviceydelser. 

Såfremt disse behandles forskelligt momsmæssig ifølge gældende lov, vil der gøres opmærksom 

på dette, men ellers må det medregnes fra læserens side, at begrebet ydelser indeholder begge 

typer. 

Begrebet indgående moms sammen med købsmoms dækker i denne afhandling over den moms, 

der betales, når der købes varer og ydelser ind i en virksomhed. Eksempel: En virksomhed køber 

printerpapir til sine printere. Papiret er købt i Danmark og derved pålagt dansk moms. Den moms, 

som er pålagt papiret er indgående moms for virksomheden, som har fradragsret på momsen. 

Egenproduktion skal opfattes som den produktion, der er skabt inden for sit 

bestemmelsesområde ved at lade egne medarbejder udføre arbejdet, som ellers kunne være 

udført af andre organer. Eksempel: En kommune skal have repareret et hul i vejen ved en 

børnehave. Denne opgave kunne være givet til en entreprenør på det frie marked, men 

kommunen vælger at benytte en medarbejder fra vej og park i stedet. Det at kommunen får en 

medarbejder til at lave vejen er egenproduktion. 

Momsrefusion og momsrefusionsordningen bruges i afhandlingen, uden at det skal forveksles 

med den refusionsordning, der eksisterer for at opnå momsrefusion for udenlandsk moms. Det 

skal i denne afhandling ses som reference til kommunerne og regionernes momsrefusionsordning. 

1.6 Forkortelser 

Vi benytter os af enkelte forkortelser, når vi henviser til retskilderne. Vi har forsøgt at holde os til 

nogle af de mere almindeligt kendte forkortelser ved at bruge dem som retsinformation eller 

andre myndihedshjemmesider benytter sig af. 

BEK Bekendtgørelse 

LBK Lov Bekendtgørelse 

MNA Momsnævnsafgørelse 

                                                           
27 Retsinformation.dk – bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momslov) 
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Derudover har vi valgt i denne afhandling at benævne bekendtgørelser ved deres kaldenavn. Af 

nedenstående Tabel 1 ses hvilken der bliver refereret til: 

Tabel 1: Anvendte navne på lovbekendtgørelser 

Navn Henvisning 

Aftalelov LBK nr. 781 af 26. august 1996 – Bekendtgørelse af lov om 

aftaler og andre retshandler på formuerettens område 

Egenbetaling efter 

serviceloven 

BEK nr. 343 af 26. marts 2013 - Bekendtgørelse om betaling for 

generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp 

m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84  

Folkeskoleloven LBK nr. 521 af 27. maj 2013 - bekendtgørelse af lov om 

folkeskolen 

Færdselsloven LBK nr. 1386 af 11. december 2013 – bekendtgørelsen af 

færdselsloven 

Momsloven LBK nr. 106 af 23. januar 2013 – bekendtgørelse af lov om 

merværdiafgift 

Momsrefusionsordningen BEK nr. 54 af 23. januar 2013 – Bekendtgørelse af 

momsrefusion for kommuner og regioner 

Momssystemdirektivet Momssystemdirektivet 2006/112/EF af 28. nov. 2006, samt 

senere ændringsdirektiver til samme 

Serviceloven LBK nr. 254 af 20. marts 2014 – bekendtgørelse af lov om 

social service 

Vejlov LBK nr. 1048 af 3. november 2011 – Bekendtgørelse af lov om 

offentlige veje 

Kilde: Egen tilblivelse 

1.7 Afhandlingens struktur 

Det vil blive givet en kort gennemgang af afhandlingens forskellige kapitler og en kort forklaring 

på, hvad hvert kapitel indeholder. 

Første del af afhandlingen er ved at nå sin afslutning og indeholder indledning med 

problemformulering, metodevalg, begrebsforklaring og struktur. Denne del af afhandlingen 

bruges til at danne overblik over den konkrete problemstilling, og hvordan afhandlingen 

undersøger problemstillingen. 

Kapitel 2 præsenterer, hvorledes det offentlige overordnet er opbygget og dets grundlæggende 

forskel fra private virksomheder. Herefter afdækkes nogle af de generelle faktorer, der kan give 

konkurrenceforvridning mellem offentlige og private leverandører. Moms er kun en del af de 

regelsæt, der påvirker konkurrencen mellem offentlige og private aktører, derfor bliver der 
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gennemgået andre faktorer, der kan lede til konkurrenceforvridning mellem de to aktører, og der 

vil argumenteres for vigtigheden af problemstillingen i forhold til de andre regelsæt. 

Kapitel 3 indeholder en generel gennemgang af relevante momsregler for problemstillingen og 

skal give overblikket over gældende ret for de generelle regelsæt, der benyttes i analysen.  

Kapitel 4 indeholder en analyse af de enkelte områder fra praksis. Det enkelte område analyseres 

gennemgående og der er for hvert område en opsummering af området sidst i afsnittet. 

Det sidste kapitel indeholder konklusionen på afhandlingen og herefter perspektivering, og 

herefter litteraturliste og en oversigt over anvendte afgørelser. 

Figur 1: Oversigt over kandidatafhandling

 

Kilde: Egen tilblivelse 
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2 Den offentlige sektor og private virksomheder 

I dette kapitel ses der på hvilke forskelle der er på offentlige myndigheder og private 

virksomheder. Der ses ligeledes på, hvorledes der historisk har været fokus på at flytte opgaver 

fra den offentlige sektor ud til de private virksomheder, og hvorledes det politisk fremadrettet 

forsøges at lempe reglerne, således at flere private virksomheder kan tilbyde offentlige ydelser, 

og der vil være mere lige konkurrence parterne imellem. 

I Danmark har vi en stor offentlig sektor. Den består af Staten, regionerne og kommunerne. Disse 

tre myndigheder drives af de folkevalgte politikere, der er blevet betroet dem dette erhverv for 

en given periode. De offentlige myndigheders opgaver er at dække forskellige behov i samfundet. 

Staten driver blandt andet SKAT, Bane Danmark og Politiet, mens regionerne især er beskæftiget 

med drift af det danske sundheds - og sygehusvæsen. Sidste led rettet ud imod borgerne er 

kommunerne. De er her beskæftiget med lokale ydelser. Det kan være alt lige fra vedligeholdelse 

af veje, uddannelse til børn og unge, hjemmehjælp over til renovation og genbrugsstationer. Der 

er ofte tale om serviceydelser til borgerne i Danmark. 

Fælles for de offentlige myndigheder er, at de alle er underlagt et bevillingssystem, der styres af 

staten. Hvert år forhandles en ny finanslov, hvor politikkerne på Christiansborg sætter rammerne 

for, hvorledes fordelingen af statens indtægter fra blandt andet skat og afgifter skal fordeles 

mellem de enkelte myndigheder og forvaltninger. Hver myndighed får her bevilliget en pose 

penge til deres drift af de ydelser, de skal tilbyde for en gældende periode. Det er herefter 

myndighedens opgave at opnå den bedste service til borgerne inden for den givne lovgivning på 

området. 

De offentlige myndigheder driver i nogle tilfælde offentlige virksomheder. Forskellen på en 

offentlig og en privat virksomhed er, at de offentlige virksomheder er ejet af staten, regionerne 

eller kommunerne. Disse virksomheder skal ligeledes have til formål at dække et vigtigt behov i 

samfundet. Disse virksomheder har derfor ikke ligesom de private gevinst for øje med hensyn til 

resultat. Driften varetages af de offentlige myndigheder, således at borgerne bidrager til disse 

gennem indkomstskatten, der er dog ydelser, hvor der er ekstra brugerbetaling fra brugerne af 

disse offentlige ydelser. Dette er dog en mindre indtægt for de offentlige virksomheder i forhold 

til den del af bevillingerne fra den offentlige myndighed, som virksomhederne har som 

hovedindtægt. 
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En selvstændig offentlig virksomhed er en virksomhed, der som udgangspunkt ikke er underlagt 

bevillingssystemet fra finansministeriet. I stedet er disse virksomheder ejet eller delvist ejet af 

staten eller andre offentlige myndigheder, men drives som en privat virksomhed med gevinst for 

øje. Af eksempler herpå kan blandt andet nævnes DSB, NAVIair og energiNet.dk. Disse 

virksomheder er statsejet, men eksisterer på grundlag af indtægt fra solgte varer og ydelser i 

stedet for bevilling fra det offentlige. 

Frikommuner er enkelte kommuner af Danmarks 98 kommuner, hvor der gælder særlige regler 

for det kommunale styre. Lov om frikommuner§ 128  beskriver, at formålet med frikommunerne er 

gennem forsøg at forbedre kvaliteten i den kommunale service. Reglerne for frikommuner køre 

frem til slutningen af 2015 og skal udfordre den traditionelle måde at forvalte den kommunale 

service.29 Kommunalbestyrelsen i frikommuner skal søge tilladelse hos ministeren for de enkelte 

ministerområder om at udføre forsøg med serviceopgaver, tilbud til borgere eller andre måder at 

tilrettelægge servicen på. Ministeren for de enkelte ministerområder kan herefter give tilladelse 

til, at kommunerne kan fravige den gældende lov på området, jf. lov om frikommuner § 4. Blandt 

andet kan ministeren godkende, at frikommuner som forsøg tilbyder tilkøbsydelser til personer, 

der er visiteret hjemmehjælp, hvilket har indflydelse på momsbehandlingen af dette område, men 

ellers er det stort set inden for alle ministerområder, hvor der er åbnet op for, at der kan køres 

forsøg i frikommunerne.30 

2.1 Forskelle på private og offentlige virksomheder 

Hovedopgaven i den offentlige sektor er at opretholde og udvikle det velfærdssamfund, som vi 

har i Danmark. Velfærdssamfundets hovedtanke er, at alle borgere har samme ret til en række 

grundlæggende ydelser og finansiering af dette sker ved et solidarisk skattesystem, der sikre at 

alle uanset indkomst får samme behandling og modtagelse af offentlige ydelser.31 

Ikke alle lande er lykkedes med at opbygge et velfærdssamfund. At det lykkedes i Danmark og 

andre vesteuropæiske lande i modsætning til mange øst europæiske lande skyldes. at vi her har 

opbygget systemet på ”den uskrevne generationsaftale”, som er en model, hvor borgerne, der er i 

beskæftigelse, finansierer de velfærdsydelser, som borgere, der ikke er i beskæftigelse, også har 

brug for. Den sidste gruppe er ofte to generationer, børn og ældre, der er uden for 

                                                           
28 LBK nr. 1027 af 20/08/2013 - Bekendtgørelse af lov om frikommuner m.v. 
29 LBK nr. 1027 af 20/08/2013 - Bekendtgørelse af lov om frikommuner m.v. § 1 
30 LBK nr. 1027 af 20/08/2013 - Bekendtgørelse af lov om frikommuner m.v., overordnet gennemgang af 
bekendtgørelsen 
31 ”Økonomisk styring, prioritering og planlægning i kommunerne”, Side 8 
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arbejdsmarkedet. Det er således skat og afgifter, der finansierer alle de offentlige ydelser. 

Størrelsen af dette skattetryk afgør, hvor mange ydelser det offentlige kan levere til borgerne, 

samt hvilken kvalitet og niveau ydelserne skal ligge på. Det er således borgerne selv, der 

finansiere de ydelser, de modtager fra det offentlige. 

Forskellen mellem private og offentlige virksomheder kan ofte ridses op i hovedpunkter. Private 

virksomheder skal generere overskud og afkast til sine ejere. Offentlige virksomheder fokuserer 

derimod på at overholde budgettet og skabe brugertilfredshed.32 Overskud i det offentlige giver 

ikke ekstra afkast til borgerne på anden måde end ekstra service. 

Ser vi på finansieringen af de to, kommer alle indtægterne til de private virksomheder gennem 

indskud i virksomheden eller indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser. Det offentliges 

finansieres som tidligere nævnt primært gennem skatter og afgifter. Det er således borgerne selv, 

der lægger penge i den offentlige kasse. Nogle indtægter er øremærket til forskellige dele i den 

offentlige sektor. Kommuneskat går til driften af den kommune skatteyderen bor i, og ligeledes er 

det med sundhedsbidraget som går til regionerne. Kirkeskat er øremærket til de danske 

folkekirker. Resten går til staten, som fordeler disse efter den økonomiske belastning det enkelte 

område har i det samlede offentlige regnskab33. Dette gøres gennem forhandling mellem 

folketinget og de offentlige myndigheder. Disse forhandlinger munder ud i en årlig finanslov, hvor 

blandt andet bloktilskud og tilskudsordninger fastsættes.34 Det offentliges finansiering er derfor 

mere komplekst end som så. 

Der findes overordnet to typer af områder i det offentlige. Der er det brugerfinansierede område 

og de skattefinansierede område. Det brugerfinansierede område omfatter 

forsyningsvirksomhederne af gas, el, vand og varme, men også spildevand og affaldshåndtering. 

Disse områder er kendetegnet ved at de er fuldt brugerfinansieret. Dette område er styret af 

”hvile-i-sig-selv-princippet”, som fastlægger takster ud fra, at virksomheden ikke skal have nogen 

indtjening men bare løbe rundt.35 Har man i et år større indtjening end udgifter, bliver taksten det 

efterfølgende år nedsat, så denne indtjening fordeles tilbage til køberne/borgerne. Det 

skattefinansierede område dækker alle andre ydelser, som ikke falder ind under det 

brugerfinansierede område. 

                                                           
32  ”Økonomisk styring, prioritering og planlægning i kommunerne”, Side 13 
33 ”Skattefordelingsregler – Sektorfordeling”, Skatteministeriet, 2014  
34 ”Økonomisk styring, prioritering og planlægning i kommunerne”, Side 35 
35 ”De kommunale nøgletal”, Økonomi og indenrigsministeriet 
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En anden forskel på offentlige og private virksomheder er lovgivningen. Private virksomheder skal 

aflægge regnskaber efter årsregnskabsloven. Disse regnskaber skal give et retvisende billede af 

virksomhedens aktiver, passiver samt resultat. Offentlige myndigheder, fx kommuner, skal 

aflægge to regnskaber. Et der opfylder kravene i Styrelsesloven36 og et der overholder 

Indenrigsministeriets ”Budget- og regnskabssystem”.37 Disse regnskaber benyttes til kontrol om 

budgettet er overholdt. Er de overholdt, er alt godt, men overskrides budgettet risikerer 

kommunen en række sanktioner, og i værste fald kan de komme under administration af staten. 

Regnskabet benyttes ligeledes til budget oplæg for det kommende år. Budgettet spiller generelt 

en langt vigtigere rolle for offentlige virksomheder end private. Alle handlinger, der foretages i det 

offentlige, er underlagt en lovbestemmelse og et budget. Disse skal sikre, at borgerens 

rettigheder opretholdes, samtidig med at det offentliges økonomi ikke løber løbsk. Budgetterne 

har tidligere ligeledes været brugt til at fastsætte skatteprocenten for blandt andet kommunerne. 

Der har dog i den sidste årrække været et skattestop, der har fastlåst denne mulighed for at 

udvide de kommunale og regionale budgetter.38 

En tredje forskel på offentlige og private virksomheder er behandlingen af moms. I 1985 blev 

momsrefusionsordningen indført i Danmark. Formålet med denne var at sikre konkurrencelighed 

mellem offentlige og private udbydere af offentlige ydelser. Kommuners egenproduktioner er ofte 

momsfritaget, mens private udbydere af samme ydelser ofte var tvunget til at pålægge moms, så 

for at sikre at private havde mulighed for at komme i betragtning som leverandører, fik 

kommunerne mulighed for refusion af moms på eksterne varer og ydelser. Denne momsrefusion 

vil blive behandlet yderligere i senere afsnit. 

I det kommende afsnit vil vi se nærmere på konkurrencen mellem offentlige og private 

virksomheder, og hvorledes det politisk er forsøgt at regulere dette til at være en lige konkurrence 

parterne imellem. 

2.2 Konkurrence mellem private og offentlige virksomheder 

Dette afsnits formål er at skabe viden om de forskelle, der er i konkurrenceparametre set fra 

offentlige og private virksomheders side. De seneste to regeringer har i 2011 og 2013 udarbejdet 

to notater39 vedrørende konkurrence på de offentlige udbudte opgaver. Afsnittet er et resume af 

                                                           
36 LBK nr. 186 af 19/02/2014, med dertilhørende ændringer 
37 ”Budget- regnskabssystemerne”, Økonomi og indenrigsministeriet 
38 ”Læs og forstå… kommunernes økonomi”,  Side 53-63 
39 ”Strategi til fremme af Offentlig-privat samarbejde” og ”Status for offentlig konkurrence 2013”,  
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disse hovedpunkter, samt de tendenser, der ser ud til at påvirke de offentlige udbudte opgaver i 

den kommende tid. Dette overblik skal bibringe en forståelse for, hvorledes moms er del af de 

konkurrenceparametre, der samlet eller hver for sig kan skabe konkurrenceforvridning. 

I de sidste 5-10 år har der været stor fokus på at flytte opgaver fra det offentlige ud til det private 

marked uden en fast plan. Men der er stor forskel på måden og omfanget dette gøres på rundt 

om i landet. Nogle myndigheder udliciterer deres opgaver, andre indgår samarbejdsaftaler med 

private leverandører om at løse en opgave i fællesskab, og andre opstarter nye virksomheder som 

både ejes af det offentlige og private aktører. 

I 2010 satte den daværende Venstre-Konservative regering stor fokus på området og nedsatte et 

udvalg til at fremsætte en egentlig strategi til at styrke samarbejdet mellem det offentlige og det 

private. Denne strategi lå færdig i januar 2011 og dens overordnede problemstilling var, hvorledes 

Regeringen kunne styrke konkurrenceintensiteten i Danmark imellem det offentlige og private. 

Igennem denne konkurrence mente regeringen, at det var muligt at effektivisere og udvikle den 

offentlige opgaveløsning. Strategien havde 4 indsatsområder40. 

 Flere offentlige opgaver i udbud ved blandt andet udbudspligt 

 Enkelte regler og rammer for private virksomheder 

 Nemmere samarbejde om opgaver mellem det private og det offentlig 

 Nye løsninger og samarbejdsformer 

Regeringens mål med disse fire indsatsområder var, at de skulle skabe en effektiv konkurrence om 

de offentlige opgaver. Strategien blev udfærdiget, da der var et stort grundlag for netop at 

optimere på de offentlige opgaver. I 2010 udbød det offentlige kun opgaver for ca. 90 mia. kr. ud 

af de 375 mia. kr. som var egnet til udbud.41 Fordelingen af de offentlige myndigheders andel af 

udbudsegnede opgaver er 60 % til kommunerne og 20 % til hver af regionerne og staten. En 

opgørelse viser dog at kommunerne kun får udbudt 26,5 % af de udbudsegnede opgaver, så der 

er mulighed for yderligere udnyttelse af dette område.42 

Regeringens undersøgelse viser også, at der er stor forskel på, hvor meget de forskellige 

kommuner og regioner sender i udbud. Kommunerne svinger lige fra 18 % til 38 % af egnede 

opgaver der bliver sendt i udbud. Gennemsnittet lå i 2009 på 25 %. Men der er samtidig stor 

                                                           
40 ”Strategi til fremme af Offentlig-privat samarbejde”, side 6 
41 ”Strategi til fremme af Offentlig-privat samarbejde”, side 3 
42 ”Strategi til fremme af Offentlig-privat samarbejde”, Figur 2 



 Et momsmæssigt perspektiv på offentlig-privat konkurrence  

Side 21 af 118 
 

forskel i opgaverne der er udbudsegnede blandt andet hos kommunerne. Nedenstående 

opgørelse, Figur 2, er den daværende regeringens opgørelse for udsvinget blandt kommunernes 

brug af udbud: 

 

Som figuren ovenfor, fra rapporten, ”Strategi til fremme af Offentlig-privat samarbejde”, 

Regeringen - Økonomi og erhvervsministeriet fra 2011, viser ligger den største økonomiske byrde 

på de sociale opgaver og beskæftigelse. Der er udbudsegnede opgaver på dette område for 124,7 

mia. kr. på landsplan ud af de samlede udbudsegnede opgaver for 229 mia. kr.43 Dette giver en 

procentsats på 54,4 %. Samtidig er den gennemsnitlige udbudsprocent ikke særlig høj med en 

procentsats lige omkring 22 %. Herunder ligger opgaver i jobcentrene, på ældreområdet med for 

eksempel hjemmehjælp, det specialiserede børneområde samt andre udsatte borgere. De er 

områder, der er præget af megen lovgivning. Gennem årtier har de været kerneområdet i vores 

velfærdssystem. Andre områder som forsyningsvirksomheder og by og miljø er mere tilgængeligt 

for udbud og er allerede i 2009 udliciteret til det private. 

Grunden til at der ikke var bedre udnyttelse i 2009-2010, var de mange barrierer for selve 

konkurrencen. Fra det offentliges side viste rapporten især, at det var omkostninger og besværet 

ved at sætte offentlige opgaver i udbud. Reglerne på området gjorde det ikke klart, hvad det 

krævede at sende opgaver i udbud. Samtidig med at det var svært at skabe dokumentation for 
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effekten ved at udbyde opgaver, fik mange kommuner til at fravælge denne mulighed. En anden 

barriere der var lige så svært at nedbryde, var medarbejdernes modvilje til at udbyde opgaver. For 

mange offentlige ansatte skabte det utryghed, at opgaver der plejede at ligge i deres regi 

pludselig overgik til andre instanser. De ansatte var derved truet på deres arbejde, og mange 

nærede den skepsis at de ”nye” nu kunne udføre opgaverne i samme kvalitet som det offentlige. 

De private aktører oplevede ligeledes barrierer for at komme ind på markedet. Ligesom det 

offentlige oplevede store udgifter ved at sætte en opgave i udbud. For mange små og 

mellemstore virksomheder kan det være en bekostelig affære at udfærdige et tilbud om at løse 

en udbudt opgave. Ofte ligger der mange detailkrav i selve udbuddet der kan være forbundet med 

store udgifter at opfylde. Derudover melder mange virksomheder, at der er et meget stort fokus 

fra det offentliges side på pris frem for kvalitet og udvikling.44 I Danmark har vi siden finanskrisens 

start haft stor fokus på de offentlige udgifter og at sikre sig en nulvækst inden for dette område45. 

Den nye regering har dog løsnet op for dette, men der er stadig stor fokus på at overholde de 

offentlige budgetter. 

Alle disse tiltag og ændringer lå i støbeskeen for VK - regeringen i 2011. Men i 2011 var der også 

valg i Danmark og regeringsmagten skiftede farve fra blå til rød med Socialdemokratiet, 

Socialistisk folkeparti og de Radikale ved magten. Projektet blev sat på standby for en periode 

men er igen taget op i 2012-13. Den nye regering er selvfølgelig ikke helt enige i strategierne og 

har derfor udfærdiget deres eget oplæg til strategi på området. 

De offentlige myndigheder har i 2013 flyttet fokus fra pris til at være en sammenhæng mellem 

pris og kvalitet. Fokus er nu at få mest muligt ud af budgetterne, så borgerne får mest muligt ud af 

deres skattekroner.46 Fokus på fordele ved udbud har flyttet sig til at omfatte mulighed for ny 

teknologi, innovativ organisering og mere effektive arbejdsgange ud over det økonomiske aspekt. 

Bare det at konkurrenceelementet tænkes ind i opgaven, sætter nye tanker i gang, også selvom 

opgaven ender med at lægge i offentlig regi. Selvom alle disse nye tiltag bliver igangsat, har det 

ikke umiddelbart den store indvirkning på andelen af de udbudte opgaver. I 2012 var det samlede 

kronebeløb af udbudsegnede opgaver på 385 mia. kr. og af disse blev der skabt konkurrence for 

97,2 mia. kr., dette giver en procentsats på 25 %,47 hvilket det også var i 2010. Variationen mellem 

kommunerne har heller ikke ændret sig betydeligt i de sidste 2-3 år, så potentialet for at skabe 

                                                           
44 ”Strategi til fremme af Offentlig-privat samarbejde”, side 12 
45 Venstre- Politiske oplæg, www.venstre.dk/partiet/politik/politiske-oplaeg/udgiftsstop/ 
46  ”Status for offentlig konkurrence 2013”, side 18 
47  ”Status for offentlig konkurrence 2013”, figur 2.2 
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bedre udnyttelse er stadig til stede. Der er dog sket en ændring i, hvem der søger de offentlige 

udbud. Små og mellemstore virksomheder står i 2013 for 2/3 af de afgivne bud og disse 

virksomheder vinder ca. halvdelen, hvor det før var større virksomheder med et kæmpe apparat, 

der kunne se muligheder i at afgive bud. Af nedenstående graf fra ”Status for offentlig 

konkurrence 2013”48, kan vi se, at især kommunerne benytter køb hos private virksomheder: 

 

Alt dette skaber et indblik i, at der er stor fokus på konkurrence mellem det offentlige og private 

aktører. Der er store muligheder for at flytte opgaver fra det offentlige ud i det private erhverv. 

Men dette afføder nye spørgsmål. Vi vil i de næste afsnit se på, om konkurrencen altid er lige 

imellem de offentlige og private aktører, og hvis ikke hvilke, konkurrenceforvridende elementer 

der især kan skævvride muligheden for at varetage disse opgaver. 

2.2.1 Tilskud som konkurrenceforvridende element 

”Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af 

statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje 

konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig 

med det indre marked i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.”
49 

Ovenstående er ifølge Erhvervs og vækstministeriet EU’s definition, på hvad statsstøtte er. I 

Danmark er denne artikel fra Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsområde selvfølgelig 
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inkorporeret i den danske definition, men den er vent om og stiller 4 krav til, at der er tale om 

statsstøtte eller offentligt tilskud.50 

1. Der skal være tale om støtte/tilskud ydet af staten eller statsmidler. Det vil sige midlerne 

skal komme direkte eller indirekte fra staten. Hvis der er tale om de kommer indirekte, 

skal støtten kunne spores tilbage til staten. 

2. Der skal indrømmes en fordel. Det er ikke kun økonomiske tilskud, men også fritagelser, 

så som fritagelse for afgifter eller skattelettelser giver en fordel. Det kan også være 

statsgarantier og lån ydet af staten til favorable vilkår. 

3. Der skal være tale om, at støtten/tilskuddet gives til visse virksomheder eller produkter. 

Støtten/tilskuddet kan enten være selektiv eller generel. En generel ordning kan fx være 

en skatteordning, der fritager visse produkter. Denne gælder for alle virksomheder, men 

kan alligevel falde ind under statsstøttebegrebet, hvis der for eksempel er et loft på, hvor 

længe der gives denne særordning. I Danmark har vi haft en sådan ordning på visse 

håndværksydelser. Regering afsatte et millionbeløb til at få danskerne til at købe miljø - 

og energiforbedrende løsninger og derved sætte gang i håndværkernes virksomheder 

igen under finanskrisen. Selektiv er derimod når en enkelt virksomhed eller få 

virksomheder favoriseres frem for hele markedet. 

4. Der skal være trussel for eller egentlig fordrejning af konkurrencevilkårene. Da  en trussel 

om en forvridning af konkurrencevilkårene er nok, er der ingen krav til at der er sket en 

faktisk påvirkning af konkurrenceforholdene gennem støtten/tilskuddet. Direkte 

konkurrenceforvridende støtte er selvfølgelig ulovlig. 

Der er dog undtagelser, der ikke behøver opfylde ovenstående. Støtte til enkelte forbrugere der 

ydes af social karakter og støtte eller tilskud til formål at hjælpe i forbindelse med skader opstået 

efter naturkatastrofer eller andre usædvanlige begivenheder. Støtte givet af staten i disse 

henseender kan ikke dømmes konkurrenceforvridende jf. Traktaten om den Europæiske Unions 

Funktionsområde (TEUF) artikel 107, stk. 2. 

Der findes ingen klar definition på, hvornår der er tale om statsstøtte, og hvornår det er et 

offentligt tilskud. Ordene dækker for så vidt over det samme nemlig et bidrag fra en offentlig 

kasse. Forskellen i brugen af ordene ligger i, at offentlige myndigheder ikke kan modtage 

statsstøtte, men de kan godt modtage et offentligt tilskud. Man kan så igen diskutere, om der ikke 
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er tale om det samme, og om det offentlige overhovedet kan give tilskud til hinanden, eller om 

der ikke bare er tale om flytning af penge. Et eksempel på hvor det offentlige giver tilskud til 

offentlige virksomheder, er tilskud til idrætshaller eller forsyningsvirksomheder såsom vandværk, 

varmeværk og lignende. 

Ud over EU-domstolen er statsstøtten og tilskuddet i Danmark også underlagt den danske 

konkurrencelov.51 Denne lov har til formål at skabe en effektiv samfundsmæssig 

ressourceanvendelse gennem konkurrence til gavn for virksomhed og forbrugere. Den beskytter 

altså både forbrugerne for ulig konkurrence og derved købspriser, men også virksomhederne for 

konkurrenceforvridning dem imellem jf. konkurrenceloven § 1. § 2 fortsætter: ”Loven omfatter 

enhver form for erhvervsvirksomhed samt støtte ved hjælp af offentlige midler til 

erhvervsvirksomhed”
52, og herved er statsstøtten underlagt denne lov. Kapitel 3a omhandler 

konkurrenceforvridende støtte.  Dette kapitel er i loven med til at sikre lige konkurrence mellem 

private og offentlige virksomheder. Det opridser, hvorledes konkurrencerådet skal agere i 

forskellige situationer for at skabe balance i konkurrencen. Der er brug for en sådan lov, og 

konkurrencestyrelsen oplever stadig en stigning i antal af klager over ulig konkurrence.53 

2.2.1.1 Konkurrenceforvridning 

Konkurrenceforvridningen ved statsstøtte opstår, når ikke alle virksomheder har samme vilkår til 

at opnå støtte eller omkostningsdækning. Men jo bredere muligheden for at søge tilskud er, jo 

mindre er chancen for konkurrenceforvridning. De offentlige myndigheders mulighed for at gøre 

denne støtte bred ligger ofte i at sende deres opgaver i udbud og derved gøre det muligt for alle 

at søge denne opgave. En anden måde, hvorpå konkurrenceforvridning opstår, er når 

konkurrencen påvirkes direkte. Dette kan ses, hvis en af effekterne ved støtten er at produktion, 

priser eller lignende ændres som følge af støtten. Derved opnår virksomheden fordele, som andre 

virksomheder ikke har. Støtten behøver ikke være økonomisk, men kan også være indirekte i form 

af rådgivning og andre konsulentydelser. Sådanne ydelser bør altid stilles til rådighed for alle og 

ikke kun enkelte virksomheder. 

Disse tilskud kan i nogle tilfælde være fritaget for indregning i momsgrundlaget. Momsloven § 27 

stk. 1 omhandler tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris. Disse tilskud skal 

som udgangspunkt indregnes i momsgrundlaget. Det afgørende for, om et kommunalt tilskud skal 

                                                           
51 LBK nr. 700 af 18. juni 2013, Konkurrenceloven 
52 LBK nr. 700 af 18. juni 2013, Konkurrenceloven § 2 
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indregnes i momsgrundlaget, er i hvis interesse tilskuddet er ydet. Er det givet i 

tilskudsmodtagerens interesse, er det ikke en del af momsgrundlaget. Gives det derimod i 

tilbudsgiverens interesse skal det medregnes i momsgrundlaget, da det kategoriseret som et 

vederlag for en ydelse. Et kommunalt tilskud vil altså være momspligtigt såfremt det er til fordel 

for kommunens egne borgere. Et eksempel på et tilskud der ikke er momspligtig findes i TfS1996, 

559MNA. Sagen omhandler en kommunes tilskud til et musikhus. Grunden til at dette ikke er 

momspligtigt er, at tilskuddet ikke kan direkte tilføres som vederlag for musikhusets 

arrangementer. Derudover er der kun delvis sammenfald mellem musikhuset brugere og 

kommunens indbyggere. Disse elementer var afgørende for, at tilskuddet var momsfrit. 

Et eksempel på et kommunalt tilskud der anses for momspligtigt, er derimod et tilskud til et 

fjernvarmeselskab til fjernvarmeforsyningsledninger. Dette tilskud kan knyttes til en direkte vare, 

som ydes til indbyggere i denne kommune. Det er kommunens borgers indkomstskat, som bliver 

brugt til denne ydelse. Derved er det i tilskudsgiverens interesse, at tilskuddet er givet og det 

medfører at det momspligtigt.54 Et andet eksempel er et kommunalt tilskud til en lokal 

handelsstandsforening. Tilskuddet kan bruges til flagallé eller juleudsmykning. Kommunen giver 

tilskuddet med forventning om, at handelsstandsforeningen driver flagallé og julebelysning. Der 

er derfor tale om en modydelse og derfor bliver tilskuddet momspligtigt.55 Et tilskud kan ikke være 

momspligtigt, hvis der ikke er nogen form for modydelse tilknyttet tilskuddet, og alle borgere 

uanset bopæl kan nyde godt af tilskuddet. 

2.2.1.2 Krydssubsidiering 

Et af elementerne i konkurrenceforvridning er krydssubsidiering. Definitionen på 

krydssubsidiering er overførsel af økonomiske midler eller aktiviteter fra et marked til andre 

markeder eller fra en aktivitet til andre aktiviteter.56 Forvridningen illustreres bedst med et 

eksempel. Et museum drives af offentlig støtte. Denne støtte går til at aflønne medarbejderne i 

museet. På museet er der et værksted, hvor der fremstilles pileflet, som sælges i en bod på 

museet. Der kan nu opstå en krydssubsidiering, hvis prisen på denne pileflet ikke indeholder 

medarbejderes lønomkostninger ved denne aktivitet. Andre virksomheder, der fremstiller pileflet 

ville skulle indregne denne lønomkostning og ville derfor være nødsaget til at sætte prisen højere 

end museet, og derved opstår der konkurrenceforvridning imellem parterne. 
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 Et momsmæssigt perspektiv på offentlig-privat konkurrence  

Side 27 af 118 
 

2.2.1.3 Eksempler på forvridning ved tilskud 

Et eksempel på dette omhandler biografer. Foreningen af større provinsbiografer, CinemaxX og 

Nordisk Film Biografer har indgivet klage om konkurrenceforvridning til EU-kommissionen i 

forhold til den kommunale støtte, små lokale biografer har fået. Disse små lokale biografer er ofte 

baseret på, at kommunen ejer biograflokalerne, men kommunen har valgt, at stedet drives af en 

lokal forening. Eksempler på dette er Kulturhuset Skanderborg og Rødding Bio. De større 

biografers klage gik på, at de ikke havde adgang til samme støtte til de film de havde på plakaten. 

De var ikke imod, at de små biografer fik støtte, så længe denne støtte ikke gik til at vise de 

samme kommercielle film, som de viste. Denne selektive statsstøtte mente man var i strid med 

EU-loven.57 EU-kommissionen udtrykte over for den danske regering at der var risiko for, at der 

kunne opstå konkurrenceforvridning, og kulturministeriet udarbejdede derfor et lovforslag, 

således denne konkurrenceforvridning ville blive nedbragt. Forslaget til lovændringen lyder på der 

er et maks. loft på 500.000 kr., som de offentlige myndigheder må støtte de små lokale biografer 

med. Dette lovforslag blev 1. behandlet 8. oktober 2013 og er i øjeblikket i behandling i 

kulturudvalget.58 

Dette medførte naturligvis reaktioner fra de små lokale biografer. En af de berørte biografejere, 

Erik Hamre, forstår ikke, hvorfor der er tale om konkurrenceforvridning, når de biografer, der 

klager sidder på over 80 % af markedet i Danmark og derved ikke kan være økonomisk truet.59 

2.2.2 Udbud som konkurrenceforvridende element 

I kapitel 2 nævnes, at en af måderne hvorledes private aktører løser opgaver for det offentlige er 

ved, at det offentlige sender opgaverne i udbud. Der findes to hovedtyper af udbud. Der er 

nationale udbud og EU-udbud. Forskellen på disse to er, at der er et krav om udbud fra EU's side 

når en offentlig opgave når over et vis beløb. Disse beløbsgrænser er forskellige fra type til type af 

opgaver og er listet i EU’s udbudsdirektiv.60 Ud over disse hovedtyper findes der to udbudsformer. 

Den første kaldes offentligt udbud. Her kan alle virksomheder, offentlige som private afgive et 

tilbud på, hvorledes de kan løse den udbudte opgave. Den anden form er begrænset udbud. 

Denne foregår i to omgange. Den første runde skal tilbudsgiveren godkendes til at afgive tilbud. 

Ud af denne gruppe vælges så et antal der kan give et endeligt tilbud på at løse opgaven. I 

Danmark bliver alle de offentlige udbud over 500.000 kr. offentliggjort på 

                                                           
57 ”Biografer undersøger konkurrenceforvridning”, Danske biografer 
58”Betænkning over forslag til lov om ændring af lov om film” 
59  ”EU truer danske biografer på pengepungen” 
60 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 
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www.udbudsportalen.dk, da dette er et lovkrav for at sikre alle har lige adgang til kendskab om de 

enkelte udbud.61 

Selvom området er meget lovreguleret både fra national og EU's side, er der mulighed for ulig 

konkurrence på området. Ofte bliver der stillet mange krav fra udbyderens side og mange af disse 

bliver betragtet som ufravigelige.  Når en tilbudsgiver skal afgive sit tilbud, kræves det der et stort 

produktionsapparat for at udvikle selve tilbuddet. Dette i sig selv kan være en bekostelig affære, 

der kan afholde en del virksomheder på at give tilbud på en offentlig opgave, de sagtens ville 

kunne varetage. 

Et andet krav der har ændret sig de sidste år er krav til CSR62 ved de offentlige udbud. CEPOS, en 

uafhængig borgerlig-liberal tænketank, udfærdigede i 2011 en rapport om problemet. 

Hovedkonklusionen var, at de strenge krav dømte en stor del af de små og mellemstore 

virksomheder ude af kampen om de offentlige udbud. Et eksempel var blandt andet, et krav for at 

komme i betragtning som leverandør til Staten og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) var, at man 

skulle kunne gøre rede for hele produktionskædens produktions- og arbejdsvilkår. I dette ligger et 

kæmpe arbejde både tidsmæssigt men også økonomisk. Det er selvfølgelig forståeligt at offentlige 

myndigheder er opmærksom på ikke at købe produkter, der er udvundet ved børnearbejde, 

voldsomt miljøforringende produktion osv. men ofte er der tale om varer der har været igennem 

flere leverandører inden de når frem til de offentlige myndigheder. I stedet for at være ansvarlig 

for egen virksomhed, er tilbudsgiveren ansvarlig hele rækken af leverandører. Hvilket gør at 

mange små og mellemstore virksomheder, der ikke har en decideret juridisk afdeling til at tage sig 

af disse typer opgaver, vælger dem helt fra.63 

Et andet eksempel på kravene for tilbudsgiveren kan ende med at være konkurrenceforvridende 

kan vi se hos det danske møbelimportfirma, Kalejdoroom. De havde tidligere en indtjening på 5-6 

mio. kr. om året på offentlige udbud. Denne er faldet med ca. 75 %. Nicolai Rosenvinge udtaler: 

”Når vi er et lille firma, kan vi godt være med på de stores priser. Men vi kommer ikke igennem, 

fordi vi ikke har Svanemærke og den slags ting. Det var fuldstændig umuligt. Vi havde en revisor 

siddende hos os i en uge for at flette et tilbud sammen…”
64

 

                                                           
61 LBK nr. 1410 af 07/12/2007 - Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og 
offentligt støttede kontrakter 
62 CSR – Corporate Social Responsibility. 
63 ”CRS-krav ved offentlige udbud er konkurrenceforvridende og byrdefulde”, CEPOS 
64 ”Uklare krav til udbud dømmer ham ude”, Berlingske business 
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Tabene af disse udbud har betydet, at virksomheden har omorganiseret, således at det offentlige 

nu kun påvirker den årlige omsætning med 20 % mod tidligere 80-90 %, og de har ændret strategi 

til at gå efter det private marked i stedet for det offentlige.65 

2.2.3 Pris og moms som konkurrenceforvridende element 

Det sidste element vi vil tage fat på som konkurrenceforvridende element mellem offentlige og 

private leverandører, er priser og herunder moms. Når alt kommer til alt, ender en rationel køber 

med at kigge på prisen fra to leverandører, der kan levere samme vare eller ydelse. Det er derfor 

vigtig for at kunne sikre en fair konkurrence, at prisgrundlaget hos leverandørerne er ens. Dette er 

ikke altid tilfældet. I dette afsnit vil vi illustrere dette med en række eksempler fra erhvervslivet, 

de sidste par år. 

Første eksempel går på manglende indregning af visse omkostninger i prisfastsættelse i offentlige 

tilbud. Til illustration af dette udtaler direktøren Geert Jørgensen fra LOS om de private sociale 

tilbud i et åbent brev sendt til Folketingets sociale udvalg, kommunaludvalg og diverse ministre, at 

udbud er en direkte trussel for udsatte borgere. Han har 5 punkter af alvorlige konsekvenser af 

udbud på området med udsatte borgere. Han mener, at ud over udbuds tanken strider imod 

servicelovens krav om at hjælpe udsatte borgere bedst muligt, at udbuddet ikke bliver behandlet 

fair, da de offentlige ikke altid konkurrenceudsætter de tilbud, de har i eget regi. Og selvom der 

oprettes udbud på disse opgaver, har kommunerne altid mulighed for at vælge de private 

tilbudsgivere fra, da de ikke er forpligtiget til at vælge det bedste tilbud. Tilbuddene er ofte 

udregnet på forskellige grundlag og er derfor ikke sammenlignelige. 

”I dag er der ikke prisgennemsigtighed på markedet. Alt for ofte oplever LOS, at alle indtægts- og 

udgiftsposter ikke indgår i budgetter og regnskaber for de offentlige tilbud. Derved er der ikke 

prisgennemsigtighed om kommunernes prisfastsættelse af egne tilbud. Det skævvrider 

konkurrencen. Det bør derfor være et krav, at de kommunale tilbud, som de private tilbud, 

udarbejder budgetter og regnskaber, hvor alle poster indgår. Kun på den måde kan man reelt 

sammenligne pris og kvalitet.”66 

Dette er ikke det eneste eksempel på, at omkostninger og pris ikke indregnes på en fair måde.  

Blandt andet er der diskussioner om hvorvidt Københavns Kommunes bycykler er indblandet i 

konkurrenceforvridende situationer. De konservatives Rasmus Jarlov udtaler: 

                                                           
65 ”Uklare krav til udbud dømmer ham ude”, Berlingske business 
66 ”Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence”, LOS 
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”Det er på tide at få stoppet det her projekt. Det tager brødet ud af munden på mange private 

cykelejere, der ikke har en chance mod kommunens kunstige lave priser…”67 

Også i andre byer er de imod de kommunalt drevne udlejningscykler. Grunden bag den ulige 

konkurrence er vedligeholdelse og drift af cyklerne. Disse foretages af folk i aktivering. Dette er en 

billig arbejdskraft for kommunen, og udgifter til løn er ikke indregnet i prisen for 

udlejningscyklerne. Dette er unfair for de private cykeludlejere, der ikke har samme mulighed. I 

Bogense hvor de kommunale bycykler blev genindført, kan lederen af aktiveringsområdet Klaus 

Bentzen ikke forstå kritikken. Hans fokus er på, at de aktiverede har noget meningsfyldt arbejde at 

udføre. Dette vil ikke være et problem, så længe arbejdet indregnes i prisen, og arbejdet udføres 

til samme overenskomst.68 Denne udtalelse kom i 2006, og der er stadig ikke kommet nogen 

ændringer på området. I de store byer er det stadig kommunal aktivering, der driver 

vedligeholdelse af de kommunale bycykler.69 

Et andet element der også påvirker prisen er momsen. I Danmark har vi en momssats på 25 %. Det 

vil sige, at 20 % af den faktiske pris går til staten. I 2012 fik den danske stat ca. 177 mia. kr. ind i 

momsafgift.70 Dette vil sige, at momsen er med til at fordyre de ydelser, som offentlige og private 

konkurrerer om, derfor er moms et meget vigtigt element, når vi snakker pris. De offentlige 

myndigheder er som udgangspunkt fritaget for moms. Undtagelsen ligger i, når det offentlige 

konkurrerer med private virksomheder, skal der gælde lige vilkår, og igen er der undtagelser til 

denne undtagelse.  Derfor er det vigtigt at få undersøgt, hvorledes momsreglerne påvirker 

konkurrencen mellem det offentlige og det private. I de efterfølgende afsnit vil der blive 

gennemgået mere om momsområdet, og de forudsætninger der gælder her.  

  

                                                           
67 ”K: Bycykler er konkurrenceforvridende”, Jyllands-Posten 
68 ”Bycykler tilbage i aktiveringen” og ”Cykeludlejer utilfreds med bycykler”, Fyens Stiftstidende, 24. juni 
2006. 
69 ”Bycykelværkstedet”, Aarhus Kommune 
70 ”Afgifter – provenuet af afgifter og moms 2005-2014”, Skatteministeriet  
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3 Teori  

I det følgende kapitel vil der blive gennemgået hovedelementer, der er relevante for den videre 

analyse af de enkelte områder i kapitel 4. Kapitlet er tiltænkt at skabe et overblik over relevant 

lovgivning for problemstillingen i afhandlingen og give en baggrundsforståelse for momsområdet, 

således at man i det efterfølgende kapitel er bedre klædt på analysen af de enkelte områder. 

3.1 Hvornår er man momspligtig? 

Momsloven § 1 skriver, at alle erhvervsmæssige leveringer af varer og ydelser med leveringssted i 

Danmark er afgiftspligtig efter denne lov. Dette gælder, uanset hvorfra varerne er leveret og 

afgiften skal betales til den danske stat. Det vil sige, alt der bliver købt af erhvervsmæssig karakter 

er underlagt loven. I de næste afsnit vil vi komme nærmere ind på, hvad denne erhvervsmæssige 

levering dækker over. 

3.1.1 Hovedreglen ved afgiftspligtig person 

Før end man overhovedet kan tale om moms, skal det afklares, om der er tale om leveringen mod 

vederlag fra en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab.71 Momsloven § 3 siger: 

”Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk 

virksomhed.”
72 

Det vil sige, at både virksomheder og personer kan betragtes som momspligtige personer. Man er 

dog ikke at betragte som afgiftspligtigt, såfremt man handler i egenskab af lønmodtager. Her er 

det i stedet virksomheden, hvor lønmodtageren er ansat, der optræder som den afgiftspligtige 

person. Dette skyldes blandt andet, at man som lønmodtager ikke er i egenskab af ”selvstændig 

økonomisk virksomhed”, da man ikke agerer for egen regning og risiko men for virksomhedens. 

Dette afleder i midlertidigt et nyt spørgsmål om, hvad dækker udtrykket- ”selvstændig økonomisk 

virksomhed” over i denne lov. Normalt når vi snakker økonomisk virksomhed, er definitionen 

”udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på at opnå indtægter af en vis 

varig karakter.”73 Momssystemdirektivet åbner midlertidigt op for, at indtægter, der kun 

optræder lejlighedsvis og derved ikke er af varig karakter, også er indbefattet, såfremt der udøves 

anden varigt salg af produkter/ydelser.74 Det betyder, at er man erhvervsdrivende, er man 

                                                           
71 Momssystemdirektivet artikel 2, stk. 1, litra a) og c) samt artikel 9, stk. 1, 2 
72 Momsloven § 3 
73 Momssystemdirektivet artikel 9, stk. 1,  
74 Momssystemdirektivet artikel 9, stk. 2. afsnit  
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omfattet af afgiftspligten på alle ens produkter eller ydelser. Der er dog undtagelsen, at man ved 

salg ikke agerer på virksomhedens vegne, men på egne vegne som privatperson. EU-domstolen 

har afgjort flere sager på dette område. En af sagerne C-219/12, Thomas Fuchs, omhandler 

hvorvidt Fuchs optrådte som afgiftspligtig person i forbindelse med, at han solgte el fra sit 

solcelleanlæg. Thomas Fuchs mente, at han havde ret til at få momsfradrag for de udgifter, han 

havde til opførelse af anlægget, imens den østrigske skattemyndighed ikke mente, at han drev 

økonomisk virksomhed. Skattemyndighederne argumenterede for, at den mængde strøm Fuchs 

leverede til elselskabet var mindre end den mængde, han selv brugte, og at det derfor ikke kunne 

være med gevinst for øje, han havde opsat anlægget. EU-domstolen mente derimod, at der var 

tale om økonomisk virksomhed, da der var tale om to forskellige handlinger fra Thomas Fuchs’ 

side. Den første omhandlede solcelleanlægget der var opsat for at sælge strøm til elselskaberne 

med henblik på en indtægt. At Fuchs derudover købte strøm ved selvsamme firma, mente 

domstolen ikke havde sammenhæng med solcelleanlægget jf. C-219/12 præmis 31. 

Momssystemdirektivet artikel 9, stk. 1, 1. afsnit siger tilmed at økonomisk virksomhed ikke 

nødvendigvis skal være en virksomhed med genvist for øje. Det kan også være en virksomhed 

med formål at ”løbe rundt”. Derved bliver foreninger og mindre hobbyvirksomheder omfanget af 

dette direktiv. Hovedreglen er altså, foretager man levering af et produkt eller ydelse mod 

vederlag i forbindelse med sit erhverv, er man om befattet af momspligten. Er der tale om 

bibeskæftigelse, skal der ses på den enkelte aktivitet for at afgøre, om det er omfattet af 

momspligten eller ej. 

3.1.2 De offentlige myndigheder og virksomheders momspligt 

Ud fra ovenstående afsnit kan det ses, at udgangspunktet for momssystemet er, at momspligten 

skal være så generel som mulig for at forhindre konkurrenceforvridning mellem enkelte parter. 

Resten af Momsloven § 3 lyder: 

”Som afgiftspligtig person anses endvidere:… 2) offentlige forsyningsvirksomheder, 3) andre 

statslige, regionale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i 

konkurrence med erhvervsvirksomheder.”
75 

Ud fra ordlyden af Momsloven § 3 og Momssystemdirektivet artikel 13 kan vi dermed udlede at 

offentlige myndigheders helt særlig retslig status, som adskiller sig meget fra private aktører, har 

gjort, at der er lavet særlige regler for offentlige myndigheder, som leverer i denne egenskab. 

                                                           
75 Momsloven § 3, stk. 2 
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Når offentlige organer leverer ydelser i egenskab af offentlig myndighed, betragtes offentlige 

virksomheder ikke som afgiftspligtige personer. EU-domstolen har fastsat, at for ikke at blive 

betragtet som afgiftspligtig person skal der var to betingelser, der skal være opfyldt76. For det 

første skal det være et offentligt retsligt organ, der leverer ydelsen, og derefter skal organet 

levere i egenskab af offentlige myndighed. Offentligt retslige organer er stater, regioner, 

kommuner eller andre offentligt retslige organer, jf. Momssystemdirektivet art. 9, stk. 1. EU-

domstolen har blandt andet ved sag C-462/05 kommissionen mod Portugal fastslået at organet 

der leverer ydelsen skal være en integreret del af det offentlige organ.77 Sagen drejede sig om 

driften af en bro i Lissabon, hvor et konsortium af to portugisiske virksomheder, en engelsk 

virksomhed og en fransk virksomhed, som leverede overkørsel mod betaling. Domstolen slog fast, 

at når en offentlig opgave, der hører under offentlige myndigheders særrettigheder, overdrages 

til en tredjemand, anses denne ikke som en integreret del af det offentlige organ.78 For at kunne 

opfattes som offentligt organ skal organet være omfattet af den offentlige forvaltning og have en 

form for afhængighedsforhold til forvaltningen.79 

Den anden betingelse har karakter af at være, når offentlige myndigheder har en særlig 

retsstatus, hvor det er den offentlige myndighed, der har en form for retsmonopol på området. 

Altså at der ikke foreligger nogen reel konkurrence fra private leverandører, jf. den juridiske 

vejledning.80 Eksempler på produkter, der kun kan udbydes af offentlige myndigheder, er 

udstedelse af pas,81 varetagelse af offentlige rums udnyttelse(udstedelse af tilladelse til at benytte 

fortov til caféområde på offentlig vej).82 Dette er alle eksempler, hvor kommunen leverer et 

produkt, hvor der ikke er i reel konkurrence fra private aktører. Det der er afgørende for, om der 

er tale om levering i egenskab af offentlig myndighed er, om der leveres i henhold til deres særlige 

rets status. Hvilket er blevet fortolket af EU-domstolen ved flere sager. C-359/97 kommissionen 

mod England præmis 50, C-408/97 Kommissionen mod Holland, præmis 35 og C-247/95 

Marktgemeinde Welden, præmis 17, er nogle af de sager, som danner grundlag for fortolkningen 

af udtrykket. Det alle sagerne kommer frem til er, at kun de ydelser, som leveres af offentlige 

organer, der ikke leveres på lige vilkår med private aktører, kan omfattes af udtrykket. 

                                                           
76 Den juridiske vejledning: D.A.3.2.3 – Andre offentlige institutioner 
77 C-462/05 kommissionen mod Portugal, præmis 39 
78 C-462/05 kommissionen mod Portugal, præmis 39 
79 C-462/05 kommissionen mod Portugal, præmis 40 
80 Den juridiske vejledning D.A.3.2.3 – Andre offentlige institutioner 
81 Den juridiske vejledning D.A.3.2.3 – Andre offentlige institutioner 
82 SKM2008.548.SR – ”Moms - en kommune er ikke en afgiftspligtig person, når den opkræver afgifter af 
private erhvervsdrivende for adgang til stadepladser, udeservering m.v. på offentlige vejarealer” 
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Dette betyder, at offentlige virksomheder som udgangspunkt må betragtes som afgiftspligtig 

person, men i de tilfælde, som er nævnt i ovenstående afsnit, er de offentlige virksomheder ikke 

betragtet som afgiftspligtig person. Hvilket er det som Momsloven § 3, stk. 2, nr. 3 siger, hvor de 

aktiviteter som udbydes på lige vilkår med private. 

Et eksempel på dette er, når offentlige forsyningsvirksomheder leverer varer eller tjenesteydelser 

til virksomheder eller private borgere. Dette kan for eksempel være varer som energi, gas og 

vand, men det kan også være ydelser som renovation, transport, mv. Momsloven § 3 stk. 2 nr. 3 

udvider denne gruppe af offentlige virksomheder med de instanser, der tilbyder ydelser der tillige 

tilbydes af private udbydere. Det vil sige, tilbyder det offentlige en vare eller ydelse, som borgerne 

har samme mulighed for at købe hos en privat aktør, bliver den offentlige virksomhed betragtet 

som en afgiftspligtig person. Der kan dog stadig være undtagelser for, hvorledes den offentlige 

virksomhed bliver undtaget momspligten, men udgangspunktet er, at virksomheden nu betragtes 

som momspligtig. 

3.2 Momspligtige transaktioner 

Vi har lige i ovenstående afsnit set på, hvornår der er tale om, virksomheden er en afgiftspligtig 

person. I dette afsnit ser vi på, hvornår transaktionen ligeledes er momspligtig, og om der er 

transaktioner, der kan være fritaget for momspligt. Derfor skal vi se på, hvilke transaktionstyper 

som er i det offentlige og derefter se på hvorledes disse typer skal opfattes i en momsmæssig 

sammenhæng. 

3.2.1 Vederlag for ydelser leveret af offentlige og private virksomheder 

Når vi ser på varer og ydelser, der både bliver leveret af offentlige og private virksomheder, er der 

flere typer af vederlag/modydelser i spil. Den første type er, hvor borgerne selv betaler det fulde 

beløb. Dette kan for eksempel være fjernvarme, hvor hele regningen ender hos borgerne. 

Den anden type er varer eller ydelser, der er delvis finansieret af det offentlige og delvis 

finansieret af borgerne. Det kan for eksempel være pasning i skolefritidsordning, hvor kommunen 

betaler 75 %, og forældrene betaler 25 % af prisen. Uanset om der er tale om en offentlig eller 

privat SFO, er forældrebetalingen underlagt samme rammer, og det offentlige yder tilskud til de 

private.  Det kan også være en billet til kollektiv trafik, hvor staten yder tilskud uanset leverandør, 

mod at de rejsende betaler et fast beløb af billetten. Dette gælder for eksempel Arriva og mange 

af de privatejede busselskaber. 
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Den sidste type af vederlag er på varer og ydelser, der er fuld finansieret af det offentlige.  Her 

kan det være tale om vederlag, når borgerne modtager en konsultation hos praktiserende læge. 

Lægen sender regningen til regionerne, som afregner denne. Det kan også være udgifterne til 

træning af et handicappet barn, hvor kommunen går ind og visiterer hvad der kan hjælpe barnet i 

den givne situation. 

3.2.2 Momspligtens indtræden for transaktioner 

Hovedreglen er jævnfør Momsloven § 4, at der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres 

mod vederlag af en afgiftspligtig person, der driver økonomisk virksomhed. 

Det første spørgsmål der melder sig er, hvad er definitionen af leveret? Momsloven § 4 stk. 1, 

giver følgende definition: 

”… Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten som ejer at råde over et materielt gode. 

Levering af ydelse omfatter enhver anden levering.”
83 

Denne definition lægger sig meget op af definitionen i Momssystemdirektivets art. 2, stk. 1. som 

skriver: 

”Følgende transaktioner er momspligtige: a) levering af varer, som mod vederlag foretages på en 

medlemsstats område af en afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab”
84 

Der er derfor ingen forskel i national og EU-lov på dette område. 

Loven angiver, at der skal være en direkte forbindelse mellem det leverede og modydelsen. Disse 

skal kunne knyttes til hinanden. En af de kendte domme på dette, er EU-dommen C-16/93, 

Tolsma, der omhandler en gademusikant Tolsma, der tjente penge ved at spille på diverse gader 

og pladser. Sagens problem var, hvorvidt Tolsma var momspligtig af den indkomst, han fik ved at 

spille sin gademusik. De nationale myndigheder mente han var, men han mente ikke selv, han var 

omfattet af loven. Et af hovedpunkterne i dommen blev, hvorvidt der lå en aftale mellem Tolsma 

og de forbigående, der gav et bidrag for den musik de hørte. Da det eventuelle bidrag, som 

Tolsma modtog, var meget tilfældigt, kunne man ikke drage den konklusion, at der var en direkte 

forbindelse mellem musikken og vederlaget. Der lå ingen klar aftale om en modydelse. Var Tolsma 

                                                           
83 Momsloven § 4, stk. 1, svare til Momssystemdirektivets artikel 14 stk. 1. Levering af ydelser er omfattet af 
Momssystemdirektivets artikel 24. 
84 Momssystemdirektivet artikel 2 stk. 1 litra a). litra c) indeholder samme bestemmelse gældende for 
ydelser. 
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derimod bestilt til at spille ved en given lejlighed, ville der være en klar forbindelse mellem ydelse 

og vederlag. EU-domstolen gav Tolsma medhold. 

I Tolsma sagen var det afgørende, at der ikke lå noget retsforhold mellem ydelsen og vederlaget, 

som blev betalt af de der lyttede. Det vil sige, at for at det kan anses for levering mod vederlag 

skal der være en klar aftale om levering af ydelse og modydelse. 

EU-domstolen har i C-102/86 Apple and Pear Development Council beskæftiget sig med, 

hvorledes et offentligt organ der stod for at gøre reklame for æbler og pærer, der blev avlet i 

England og Wales, ikke kunne fradrage den indgående moms for den del, som var dækket at en 

obligatorisk afgift. Rådet var finansieret gennem en obligatorisk årlig afgift, som ikke måtte 

overstige et bestemt beløb pr. hektar, som var lovbestemt. Domstolen blev spurgt, om den 

obligatoriske afgift kunne opfattes som levering mod vederlag. Domstolen kom frem til, at der 

skal være en direkte sammenhæng mellem ydelse og vederlag,85 samt en sammenhæng mellem 

ydelsen og vederlagets størrelse.86 Domstolen kom også frem til, at de obligatoriske afgifter ikke 

kunne betragtes som levering mod vederlag grundet at ydelsen, der blev betalt for, var til fælles 

gode og var ikke direkte til gode for den enkelte avler.87 Der var heller ikke nogen direkte 

sammenhæng mellem ydelsen og afgiften, da den var lovbestemt og ikke kontrakt bestemt.88 

EU-domstolen har beskæftiget sig med dette i C-246/08, Kommissionen mod Finland. Sagen 

drejede sig om, at Finland tilbød retshjælp ved retssager, hvor der blev afkrævet et momsfritaget 

gebyr, der var indkomst afhængigt. Domstolen gav Finland medhold i, at det opkrævede gebyr 

ikke var momspligtigt, grundet at der ikke var tale om ”økonomisk virksomhed.”89 Domstolen 

udtalte, at der ikke er tale om ”økonomisk virksomhed”, når der modtages gebyrer, som er 

indkomstafhængige. På grund af at gebyret er indkomstafhængigt og ikke omkostningsafhængigt 

er der ikke  direkte sammenhæng mellem ydelsens værdi og det vederlag, som modtages.90 

Samtidigt udgjorde de samlede indtægter kun 1/12 del af de samlede omkostninger for 

retshjælpskontorerne, hvilket yderligere underbyggede domstolens opfattelse, om at der ikke var 

sammenhæng mellem afgiften og den reelle værdi af ydelsen.91 

                                                           
85 C-102/86 Apple and Pear Development Council, præmis 11 
86 C-102/86 Apple and Pear Development Council, præmis 12 
87 C-102/86 Apple and Pear Development Council, præmis 14 
88 C-102/86 Apple and Pear Development Council, præmis 15 
89 C-246/08 Kommissionen mod Finland, præmis 53 
90 C-246/08 Kommissionen mod Finland, præmis 48 og 49 
91 C-246/08 Kommissionen mod Finland, præmis 50 
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I ovenstående afsnit 3.2.1 er gennemgået, hvorledes der mellem det offentlige og borgeren er tre 

forskellige aftaler om betaling af ydelser modtaget fra det offentlige.  

 Fuldt skattefinansieret 

 Delvis egenbetaling og skattefinansiering 

 Fuld egenbetaling 

Ved den fulde skattefinansierede ydelse indgår borger og det offentlige en aftale om, at borgeren 

skal modtage en bestemt ydelse, men det er ikke en aftale om at der skal være noget direkte 

vederlag for denne ydelse. Ydelsen er allerede betalt via borgernes skattebetaling og dermed er 

det en form for indirekte betaling af den modtagne ydelse. Det vil sige, at der ikke ligger noget 

retsforhold mellem borgeren og det offentlige med en fast aftale om ydelse og modydelse. Hvilket 

taler for, at der ikke er tale om levering mod vederlag, men der ligger stadig en betaling for 

ydelsen gennem beskatningen.92 Men denne vil ikke blive betragtet som levering mod vederlag, 

da der ikke er nogen direkte sammenhæng mellem vederlaget og ydelsen. Skattebetalingen vil 

blive betragtet som en generel betaling til de offentlige ydelser og kan ikke kædes direkte 

sammen med ydelsen.93 Skatten er lovbestemt og vil altid kunne opkræves, selvom den enkelte 

borger ikke får ydelser fra det offentlige.94 Dermed vil ydelser, der er fuldt skattebetalte ikke 

betragtes som være leveret mod vederlag og dermed ikke momspligtige. Det ovenstående gælder 

kun i de tilfælde, hvor arbejdet udføres af offentlige virksomheder, der er optaget i det offentlige 

regnskab. Betaler det offentlige for ydelser til borgere leveret af organer uden for det offentlige 

regnskab, vil der være tale om levering mod vederlag. Her opstår et retsforhold mellem 

udførende organ og det offentlige ved udførelse af ydelsen. Ydelsen og modydelsen er direkte 

sammenhængen da det udførende organ skal have dækket sine omkostninger ved at levere 

denne ydelse til borgeren og derfor anset som ”levering mod vederlag”. 

Ved fuld egenbetaling er der ikke nogen tvivl om at der er tale om levering mod vederlag. Bruges 

eksemplet med vandforsyningsselskabet, hvor borgeren modtager vand fra selskabet og betaler 

direkte til selskabet. Borgeren betaler for den mængde vand, som er brugt i årets løb. Der opstår 

et retsforhold mellem forsyningsselskabet og borgeren, når der indgås aftale om modtagelse af 

vand. Der er direkte sammenhæng mellem den mængde vand borgeren modtager, og det 

                                                           
92 C-16/93, Tolsma, præmis 14 
93 C-102/86 Apple and Pear Development Council, præmis 14 
94 C-102/86 Apple and Pear Development Council, præmis 15 
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borgeren skal betale, samt en direkte sammenhæng mellem vandets værdi og vederlagets 

størrelse. Disse tre ting gør, at der er tale om ”levering mod vederlag”. 

Der kan opstå problemstillinger når Staten opkræver gebyr og afgifter for ydelser leveret til 

borgeren, som samtidigt er skattefinansieret. Det der er vigtigt at få vurderet er, hvornår bliver 

disse gebyrer og afgifter opfattet som ”levering mod vederlag” og hvornår er det ikke tilfældet. 

Der findes mange forskellige måder at sammensætte disse gebyrer og afgifter på, og betingelser 

for hvornår sådanne afgifter og gebyrer opstår. For at kunne beskrive dette i overordnede termer 

må de to EU-afgørelser omtalt i afsnit 3.2.2 tages med i betragtning ud fra den pågældende sag og 

dermed hvilken måde, de afgifter er sammensat på. I sag C-102/86 Apple and Pear Development 

Council fandt EU- domstolen frem til, at hvis det delvis er til fælles gode og betales generelt til en 

ordning, og der ikke kan skabes sammenhæng mellem ydelsen og den betalte afgift, hvilket gjorde 

at der ikke var tale om ”levering mod vederlag”. Det kan for eksempel være på SFO området som 

nævnt tidligere, hvor der betales 25 % af den samlede udgift. Her betales til driften af SFO-

ordningen i kommunen og afgiften fastsættes af kommunen for alle forældre, uanset hvor barnet 

passes. Der er dermed ikke direkte sammenhæng mellem, hvad forældrene betaler for ydelsen, 

da det går til det fælles gode. Samtidigt udgør afgiften kun en del af den reelle værdi, som 

modtages af forældrene og derfor er transaktionen ikke momspligtig. 

I sagen C-246/08 Kommissionen mod Finland kom EU-domstolen frem til, at en egenbetaling der 

er indkomstafhængig ikke vil opfattes som levering mod vederlag, grundet at der ikke var direkte 

sammenhæng mellem ydelsens værdi og modydelsen. Det vil dermed sige, at en delvis 

egenbetaling, der er afhængig af modtagerens indkomst, for eksempel egenbetaling for 

hjemmepleje, ikke vil opfattes som levering mod vederlag. Dog må det antages, at det er en 

betingelse for denne betragtning, at vederlaget ligger under ydelsen reelle værdi. 

Det kan så diskuteres, når disse afgifter er direkte afhængige af den ydelse, som borgeren 

modtager fra det offentlige, skal betragtes som levering mod vederlag. Det kan være, når 

ydelsen/varen tager udgangspunkt i udgifterne tilsammen, men ikke udgør den samlede udgift for 

leverancen. Borgeren vil betale direkte for den enkelte ydelse og kun for den modtagende. 

Dermed er der direkte sammenhæng mellem ydelsen og vederlaget, da disse er afhængige af 

hinanden. Dermed må det undersøges, om levering mod vederlag er afhængigt af hvor stor en del 

af udgifterne, afgiften dækker. Umiddelbart kan denne afhængighed ikke skabes, da det tidligere 
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er omtalt at kommunale tilskud i vise tilfælde skal indregnes i momsgrundlaget.95 Hvilket vil sige, i 

nogle tilfælde skal nedsættelsen af borgerens betaling indregnes, mens i andre tilfælde vil 

borgeren ikke mærke noget til tilskuddet. Men EU-domstolen har også brugt denne afhængighed 

til at afgøre, om der var tale om levering mod vederlag i nogle af de ovennævnte sager. Derved 

må størrelsen af den modtagende afgift sammenholdt med de samlede udgifter være med i 

overvejelserne, når der skal vurderes, om der er tale om ”levering mod vederlag”. 

3.2.3 Transaktioner mellem offentlige virksomheder 

Leverancer mellem offentlige virksomheder kan jævnfør Momsloven § 9 være fritaget for 

momspligt. Dette er tilfældet, hvis der er tale om leverancer af produkter eller ydelser mellem 

offentlige virksomheder inden for samme ministerområde. Det vil sige, at en regionsejet 

døgninstitution, der sælger en døgnplads til en kommune, ikke udgør en momspligtig transaktion. 

Hvis man derimod ser, at Vej & teknik forvaltningen i en kommune udfører arbejde for en 

skoleforvaltning, er der her tale om en momspligtig transaktion, da de ikke ligger inden for samme 

ministerområde. Denne transaktion bliver dog momsfritaget grundet reglen om at transaktioner 

inden for samme region/kommune ikke er afgiftspligtige, selvom institutionerne er afgiftspligtige 

efter Momsloven § 9. 

Ud over produkter/ydelser der leveres direkte af kommuner og regioner er institutioner, der er 

drevet i fællesskab med flere regioner eller kommuner også omfattet af denne regel. De enkelte 

partshavere er her fritaget for momspligten, mens salg til udenforstående institutioner gør 

transaktionen afgiftspligtig. Det kan for eksempel være Københavns kommune, der har fællesdrift 

af et børnehjem placeret uden for kommunes grænser. De ydelser, der købes af børnehjemmet er 

ikke omfattet af momspligten, når kommunen selv køber pladser i institutionen, som de ellers 

ville være efter Momsloven § 3, stk. 2 nr. 3. 

3.3 Momsfritagne leverancer 

Momsfritaget ydelser inddeles i to former for momsfritagelser, dem der har ret til momsfradrag 

og de fritagelser, der ikke giver ret til fradrag.96 Begge pålægges ikke kontant moms, men formålet 

med de to fritagelser er vidt forskellige. Reelt set er der tale om, at det ene sæt af 

momsfritagelser er fritaget for at skulle pålægge moms på deres leverancer, mens det andet sæt 

                                                           
95 Se afsnit 2.2.1.1 
96 A guide to European VAT Directives 201, s 801 
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af regler gør, at der skal pålægges 0 % i moms.97 Regelsættet med 0 % moms benyttes til 

grænseoverskridende handel, således at sælger i land 1 sælger en ydelse, som købes af en 

afgiftspligtigperson i land 2 inden for EU. 

Momsfritagelser efter Momsloven § 13 har samlet momsdirektivets art. 132-137, som består af to 

lister af ydelser, som er fritaget for moms. Artikel 132 består af det som kaldes ydelser af almen 

interesse, der omfatter ydelser såsom sygdomsbehandling og undervisning, mens artikel 135 

indeholder andre ydelser såsom forsikring og leje. I Momsloven § 13 findes der bestemmelser, 

som har samlet flere af bestemmelserne fra Momssystemdirektivet, således at der faktisk er færre 

fritagelsesbestemmelser i Momsloven end momssystemsdirektivet. Dette medvirker, at en 

nærmere undersøgelse af momsdirektivets artikler 132 - 137 er nødvendig, hvor dette er 

tilfældet. 

Generelt er der den opfattelse, at momsfritagelserne er undtagelser til den generelle momspligt 

for ydelser og varer. Dette bevirker at momsfritagelserne generelt skal fortolkes indskrænket, som 

også er slået fast af EU-domstolen i flere sager.98 Dog skal fritagelserne ikke fortolkes så snævert, 

at de mister deres betydning, hvilket vil sige, at de skal fortolkes ud fra deres ordlyd.99 

Et eksempel på dette er blandt andet en sag fra EU-domstolen, C-287/00 Kommissionen mod 

Tyskland. Sagen drejede sig om, at Tyskland havde fritaget forskningsvirksomhed ved de statslige 

universiteter for moms, jf. Momssystemdirektivet art. 132, pkt. 1, litra i) (daværende art 13, pkt. 

A, litra i). Kommissionen anså ikke forskningsvirksomhed som omfattet af art. 132, pkt. 1, litra i) 

og de anså derudover forskningsvirksomheden for momspligtig, da ydelserne blev udført for 

private i henhold til kontrakt.100 Domstolen fandt, at sagens omdrejningspunkt lå i, hvorvidt 

forskningsvirksomheden kunne indlemmes i udtrykket ”i nær tilknytning til” til undervisning.101 

EU-domstolen udtalte, at momsfritagelserne i national ret skal have hjemmel i 

momssystemsdirektivet artikel 132 for ikke at tilsidesætte den generelle momspligt af 

leverancer.102 Fritagelserne skal fortolkes snævert, da de er en undtagelse til hovedreglen om 

momspligt på leverancer, jf. Momssystemdirektivet art. 2.103 Undtagelserne i 

momssystemsdirektivet art. 132 har til formål at fritage nogle ydelser af almen interesse, men det 

                                                           
97 A guide to European VAT Directives 201, s 801 og juridisk vejledning 2014-1 afsnit D.A.10.4 
98 Moms 2 Fritagelser og Lønsumafgift, s.24 og A guide to European VAT Directives 201, s 801 
99 A guide to European VAT Directives 201, s 801 
100 C-287/00 Kommissionen mod Tyskland, Præmis 27 
101 C-287/00 Kommissionen mod Tyskland, Præmis 48+49 
102 C-287/00 Kommissionen mod Tyskland, Præmis 40 
103 C-287/00 Kommissionen mod Tyskland, præmis 43 og C-269/00 Wolfgang Selling, præmis 44 
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udelukker ikke, at der kan være ydelser af almen interesse, som er momspligtige. Det er kun de 

ydelser, som er positivt nævnt i de enkelte artikler i Momssystemdirektiv art. 132 og 135, der er 

omfattet af fritagelserne.104 Domstolen udtalte dog, at udtrykket ”i nær tilknytning til” ikke skal 

fortolkes særligt snævert, da det skal sikre, at ydelser i nær tilknytning ikke skal fordyre 

hovedydelsen ved at være momspligtig.105 

Ud over at fritagelserne skal fortolkes indskrænket, er det også kun de ydelser, som er strengt 

nødvendige for transaktionerne, som er omfattet af fritagelsen.106 Dette betyder en yderligere 

indskrænkning af, hvad fritagelserne kan være omfattet af dem ved at udelukke ydelser, der kan 

ses som et supplement til de transaktioner, der er fritaget. Fritagelserne må ikke være med til at 

øge indtægterne ved at udføre transaktioner i konkurrence med momspligtige leverandører.107 

Det vil sige, at transaktioner, som er i direkte konkurrence med momspligtige virksomheder, vil 

ikke være omfattet af momsfritagelserne, hvis hovedformålet er at øge indtægterne. 

Momsfritagelserne er af EU-domstolen blevet stadfæstet som det, der hedder selvstændige 

fællesskabsbegreber, der ikke må administreres forskelligt i de enkelte medlemslande. Dette var 

bl.a. en præmis i sag C-269/00 Wolfgang Selling, der drejede sig om Wolfgang Selling havde søgt 

momsfradrag for udgifter, som var brugt til opføring af en bygning. Efter opførelsen var en del af 

bygningen blevet benyttet til privat bolig for virksomhedsejeren. Domstolen blev bedt om at tage 

stilling til, om direktivet hindrer nationallovgivningen i at behandle den private del som en 

tjenesteydelse. Dette afviste domstolen med argumentet om, at fritagelserne er selvstændige 

fællesskabsbegreber, som skal behandles ens i medlemsstaterne.108 Den tyske regering havde 

gjort gældende, at fritagelserne kunne benyttes analogt til at bestemme karakteren af ydelsen for 

den private bolig. Dette afviste domstolen.109 

Princippet om afgiftsneutralitet er, når to ydelser ligner hinanden, skal de behandles ens 

momsmæssigt.110 Dette argument blev bl.a. benyttet i C-44/11 Deutsche Bank omhandlede 

hvorvidt individuel porteføljeforvaltning var omfattet af momsfritagelserne i 

momssystemsdirektivet art. 135. EU-domstolen afsagde, at disse ikke var omfattet af 

momsfritagelserne. Deutsche Bank argumenterede med, at dens ydelser for så vidt lignede de 

                                                           
104 C-287/00 Kommissionen mod Tyskland, præmis 45 og Momssystemdirektivet artikel 134, stk. 1, litra a) 
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106 Momssystemdirektivet art. 134 stk. 1 litra a) 
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108 C-269/00 Wolfgang Selling, præmis 46 
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110 C-44/11 Deutsche bank, præmis 45 
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ydelser som investeringsforeningerne leverer, og da de også konkurrer med hinanden, burde de 

derfor behandles ens i henhold til princippet om afgiftsneutralitet. Domstolen afviste, at 

princippet kunne hjælpe til at udvide fritagelserne, da dette krævede en bestemmelse i direktivet 

til dette. Princippet om afgiftsneutralitet med hensyn til anerkendelse af andre organer end de 

offentlige er ikke at sikre en afgiftsneutralitet mellem offentlige retslige organer og andre 

organer. Princippet skal sikre en ligebehandling af de, der kan anerkendes som ”andre anerkendte 

organer end de offentlige”.111 

3.4 Sammensatte leverancer 

En leverance mellem to parter inden for et medlemslandsgrænser giver normalt ikke de store 

problemstillinger, da både varer og ydelser har samme beskatningssted, altså er leveringsstedet 

det samme. Det kan blive et problem, når det leveres over grænserne i EU. Problemstillingen 

bliver hvordan transaktionen skal opfattes, om det er en vare eller en ydelse, og om de skal 

behandles hver for sig eller samlet som en leverance. Dette kan have indvirkning på 

leveringsstedet for leverance og dermed for hvordan momsen skal behandles.112 

Problemstillingen herom er, når en vare eller ydelse ikke er så relevant i denne afhandling og vil 

derved ikke blive gennemgået yderligere, men om der er tale om en samlet eller flere enkelte 

leverancer er relevant i denne afhandling. 

Problemstillingen er ganske overordnet, når to eller flere ydelser bliver solgt samlet og den ene 

ydelse er momspligtig, imens den anden er momsfritaget. Spørgsmålet er hvorledes skal de disse 

så behandles momsmæssigt? I denne afhandling vil problemstillingen være om ydelser kan 

indeholdes under momsfritagelserne som bliver gennemgået under de enkelte områder senere i 

afhandlingen eller at leverancen skal deles op i to dele, en momsfritaget og en momspligtig del. 

Dette har blandt andet indflydelse på, hvorledes ydelserne for parkeringspladser kan blive 

omfattet af momsfritagelsen for udlejning af fast ejendom. Disse generelle antagelser omkring, 

hvornår der er tale om en sammensat ydelse har mere eller mindre indflydelse på de enkelte 

områder, gennemgås senere. 

                                                           
111 C-174/11 Zimmermann, præmis 53 
112 Moms 4-International handel, s.11-14 
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Problemstillingen udspringer af praksis, hvor flere afgørelser ved EU-domstolen danner grundlag 

for den gældende ret.113 Problemstillingen kan have tre udfald:114 

 Leverancen skal opfattes som to eller flere særskilte leverancer 

 Leverancen skal anses som en hovedydelse med en eller flere biydelser, som 

momsmæssigt skal behandles som hovedydelsen 

 Leverancen skal opfattes som et enkelt element, da de enkelte dele af leverancen 

opfattes så nært forbundne, at det vil være unaturligt at skille dem ad. Denne skal 

momsmæssigt behandles samlet 

3.4.1 Kriterier til bedømmelse af leverancens karakter 

Til bedømmelse af om en transaktion bestående af flere elementer skal opfattes som et enkelt 

element eller flere elementer, har EU-domstolen gennem flere afgørelser kommet frem til nogle 

retningslinjer for, hvordan disse tilfælde skal håndteres. 

EU-domstolen har i Card Protection Plan sagen115 udtalt, at de vurderinger som bruges til at 

vurdere en omfanget af en transaktion også kan benyttes i vurderingen af omfanget af 

momsfritaget transaktioner.116 Card Protection Plan leverede en ydelse, hvor en del af ydelsen var 

forvaltning af kreditkort og en del som var forsikring der dækkede tabet, hvis kortet blev 

misbrugt. Sagen var opstået, da forvaltningen af kreditkort var momspligtig, hvor imod at 

forsikring er momsfritaget. Sagens hoved diskussion drejede sig om ydelsen skulle behandles som 

en samlet ydelse eller om som to særskilte. 

I samme afgørelse henvises til en anden sag, nemlig Fåborg-Getting sagen117, hvor det skulle 

vurderes om en restaurationstransaktion var en vare eller en ydelse. Der henvises til præmis 12-

14, hvor det kan udledes, at det er samtlige omstændigheder, som skal lægge til grund for 

afgørelsen. Det havde nemlig afgørende betydning for om der skulle pålægges dansk eller tysk 

moms på restaurantionstransaktionen. Domstolen kom frem til at det var én ydelse, da maden 

kun udgjorde en lille del af flere ydelser og dette var opfattelsen fra kundens side. 

Dette betyder, at det er vigtigt, hvorledes at transaktionen bliver opfattet af kunden ,og derfor er 

dette element vigtigt for den videre vurdering af, hvorledes flere transaktioner skal opfattes. 

                                                           
113 Den Juridisk vejledning 2013-2 D.A.4.1.6  
114 Den Juridisk vejledning 2013-2 D.A.4.1.6.1 
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Begrebet ”Mål i sig selv” betyder, at et delelement i transaktionen skal være efterspurgt af 

forbrugeren uafhængigt af andre delelementer i transaktionen. Card Protection Plan sagens 

præmis 30 udtaler EU-domstolen, at hvis et element i en transaktion udgøre et mål i sig selv for 

forbrugeren skal denne opfattes som en hovedydelse. En biydelse er kun en biydelse, når det 

modsat hovedydelse, ikke udgør et mål i sig selv for forbrugeren, ”men et middel til at udnytte 

tjenesteyderens hovedydelse på de bedst mulige betingelser”. 118 I sagens tilfælde er det om 

forsikringen eller kortforvaltningen ville være efterspurgt af kunden selv eller at man ikke ville 

efterspørge den ene uden den anden. 

Det har ikke betydning for udfaldet, om der faktureres samlet for delelementerne i transaktionen 

og der kun nævnes en pris, hvis forbrugeren efterspørger hvert delelement selvstændigt.119 Det vil 

sige, at det er ikke vigtigt om en samlet transaktion bliver faktureret samlet og kun med en pris 

nævnt, men om forbrugeren ville efterspørge delelementerne selvstændigt. Til gengæld kan en 

særskilt fakturering give udtryk for selvstændige elementer af transaktionen, uden dog at have 

afgørende betydning.120 I sagen C-572/07 RLRE Tellmer Property der omhandlede hvorvidt 

rengøring af fællesarealerne i udlejningsejendomme kunne omfattes af fritagelserne, var det 

muligt for lejerne at indgå aftale med andre end med udlejer, som blev særskilt faktureret. 

Domstolen afgjorde at rengøring og udlejning skulle anses for to leverancer, når lejer havde 

mulighed for at vælge en anden leverandør til rengøringen. 

Tilbyder leverandøren tillægsydelser, som vil have en stor indflydelse på den samlede pakkepris, 

men som ikke er det et mål i sig selv for forbruger, kan disse ikke ses som biydelser.121 Dommen 

som ligger bag dette princip er C-200/04 ISt international sprach und studienreisen GmbH. 

Selskabet i sagen leverede high school ophold i USA med ophold hos private familier. Udover 

opholdet kunne den studerende købe transporten gennem selskabet ved siden af. Da disse 

udgifter til udgjorde en signifikant forøgelse af den samlede transaktionen udtalte Domstolen at 

disse ydelser ikke kunne betragtes som rene biydelser. Derimod har det ingen betydning, hvor 

stor en del af omkostningerne tillægsydelsen har, så længe det ikke har betydning for 

forbrugerens pris.122 Udtalelsen stammer fra C-117/11 Purple Parking Ltd. og Airparks Services 

Ltd., som drev et parkeringsanlæg et stykke fra en lufthavn og i prisen var også transport til og fra 
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lufthavnen til parkeringsanlægget. Prisen blev udregnet efter hvor langt tid forbrugeren behøvede 

parkering. Domstolen udtalte at der var tale om en sammensatydelse uanset hvor stor en del af 

udgifterne var relateret til transporten. 

Ydelser der er så tæt knyttet til hinanden, at det ville være kunstigt at skille dem ad 

momsmæssigt, skal opfattet som en ydelse eller et element og behandles derefter.123 I sagen C-

41/04 Levob Verzekeringen og OV Bank havde selskabet indgået aftale med en leverandør fra USA 

om levering af et software program samt tilpasning til selskabet behov. Kontrakten var udformet 

så ledes der var en pris for programmet og en pris for tilpasningen. Domstolen udtalte at det 

skulle opfattes som en samlet ydelse da det for en gennemsnitsforbruger ville blive opfattet 

således. Det havde ikke nogen indflydelse af der var særskilt betaling for tilpasningen. 

3.4.2 Særskilte leverancer 

Bedømmes det at transaktionens delelementer udgør selvstændige elementer skal disse 

behandles hver for sig efter udgangspunktet artikel 2, stk. 1 i momsdirektivet og Momsloven § 1. 

Dette betyder, at hvis en faktura består af en momsfritaget del og en momspligtig del, så 

behandles hver del separat så der kun pålægges moms på den momspligtige del. 

Et eksempel kan gøre det mere klart, hvordan momsbehandlingen skal behandles, når der er tale 

om to særskilte leverancer. En momsregistreret person køber julefrokost til sit personale på en 

lokal kro et stykke fra virksomhedens adresse. Det aftales med kroen, at der skal sørges for, at der 

er taxa til alle ansatte, når de ønsker at tage hjem og for nemhed skyld beder de kroen om at 

sørge for en aftale med en lokal vognmand. Den momsregistrerede person bliver efter 

julefrokosten faktureret samlet for julefrokosten og taxaudgiften. Julefrokosten er momspligtig, jf. 

Momsloven § 1, men taxaudgiften er momsfritaget efter Momsloven § 13, stk. 1 nr. 15 om 

personbefordring. Selve julefrokosten bliver herved moms belagt med 25 %, mens taxaudgiften 

ikke bliver dette. Dermed betales, der kun moms af julefrokostudgiften. 

3.4.3 Flere ydelser opfattes som en ydelse 

Bedømmes det således at transaktionens delelementer udgør en samlet ydelse skal denne 

behandles som en samlet ydelse. Er det en transaktion, hvor nogle delelementer er momsfritaget 

og andre er momspligtige skal der laves en vurdering af om ydelsen skal behandles som 
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momspligtig eller momsfritaget. Alt efter hvilket faktum som gør, at transaktionen skal betragtes 

som en samlet ydelse, vil afgøre hvorledes udfaldet bliver af momsmæssigt. 

3.5 Momsfradrag/refusion for offentlige virksomheder 

Offentlige virksomheder har mulighed for at få godtgjort den indgående moms gennem to 

forskellige regelsæt, som udspringer af to forskellige ønsker for godtgørelse. Offentlige 

virksomheder kan få momsfradrag for den indgående moms på udgifter, som bruges i den 

momspligtige aktivitet, som behandles i momsregnskabet gennem SKAT. Derudover kan offentlige 

virksomheder få momsrefusion for indgående moms på udgifter benyttet i den momsfritaget 

aktivitet, som behandles gennem Økonomi - og Indenrigsministeriet. 

3.5.1 Godtgørelse for indgående moms ved Momsloven 

Godtgørelse efter Momsloven er det som rigtigt kaldes momsfradrag. Der findes tre muligheder 

for momsfradrag, fuldt fradrag, delvis fradrag og ingen fradrag. 

Fuldt fradrag 

For at kunne opnå fuldt fradrag efter Momsloven skal udgiften være brugt fuldt ud til 

momspligtige leverancer, jf. Momsloven § 37. Dette er tilfældet, når offentlige virksomheder 

udnyttet varer eller ydelser der er brugt til levering af vare og ydelser som ikke er momsfritaget 

efter Momsloven § 13. Dette kan i mange kommuner ses, når der leveres forsyningsydelser fra 

kommunen. 

Momsloven § 37, stk. 1 nævner også, at for at kunne opnå momsfradraget skal man være 

momsregistreret, som alle afgiftspligtige personer skal, hvis de har en omsætning over 50.000 kr. 

årligt, jf. Momsloven § 47, stk. 1 og ikke leverer momsfritaget varer og ydelser efter Momsloven § 

13, jf. Momsloven § 47, stk. 1 nr. 1. 

Delvis Fradrag 

Der kan forekomme sager hvor en udgift er brugt både til momspligtige aktiviteter og 

momsfritaget aktiviteter eller aktiviteter, der ikke er forbundet med virksomheden. Momsloven § 

38 giver mulighed for, at man kan fradrage fuldt ud den del af udgiften, som har været brugt til 

den momspligtige aktivitet. Dette kan gøres ved hjælp af to metoder afhængigt af, om udgiften er 

brugt til momsfritaget aktiviteter, eller aktiviteter som ikke er forbundet med virksomheden. 

Udgifter brugt til blandet brug, altså momspligtig og momsfritaget levering af ydelser og varer, 

skal vægte fradraget ud fra omsætningsfordeling. 
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”… foretages fradrag for den del af afgiften, der forholdsmæssigt svarer til omsætningen i den 

registreringspligtige del af virksomheden.”
124 

”Den registreringspligtige del af virksomheden”
125 vil sige den momspligtige del af virksomheden, 

da som nævnt oven for ikke skal registrere momsfritaget virksomhed, jf. Momsloven § 47, stk. 1, 

nr. 1. Dermed skal der udregnes en brøk af den momspligtige omsætning som tæller og den 

samlede omsætning som nævner.126 

 

Er udgifter brugt til momspligtige aktiviteter, og aktiviteter ikke vedrørende virksomheden, kan 

der fradrages med en skønsmæssig del af udgiften, som bruges til momspligtig aktiviteter.127 For 

nogle udgifter er der fra SKAT fastsatte satser som automatisk godkendes, såsom 50% på 

medarbejdertelefon(fastnet telefon). For andre udgifter som fx mobiltelefon til medarbejdere er 

der ikke fastsat nogen fast andel, som kan fradrages, og der må derfor fastsættes en skønsmæssig 

afvejning af, hvor stor en del af momsudgiften, som kan fradrages af den samlede momsudgift. 

Ingen fradrag 

Der er visse udgifter, som ikke er berettiget til fradrag, selvom de er afholdt i fuldt momspligtig 

virksomheder. Det er udgifter til mad og andet, som har kraftig privat karakter. Disse specifikke 

undtagelser til hovedreglen om fradragsmulighed, er nævnt i Momsloven § 42.128 

Udgifter der benyttes til momsfritaget aktiviteter, giver Momsloven ikke mulighed for at fradrage, 

og dermed har disse ingen fradragsret. Det er kun moms på udgifter benyttet til momspligtig 

aktivitet, som giver fradrag. Hvilket giver mening, når der senere skal pålægges moms på de 

aktiviteter, som der gives fradrag for og dermed er det slutbrugeren, som betaler hele afgiften. 

Det vil sige, at der ikke bliver pålagt moms af momsafgift betalt tidligere i værdikæden. 

                                                           
124 LBK nr. 106 af 23/01/2013 – bekendtgørelse af lov om merværdiafgift § 38, stk. 1 
125 LBK nr. 106 af 23/01/2013 – bekendtgørelse af lov om merværdiafgift § 38, stk. 1 
126 Dette er kun en overordnet gennem af reglerne for delvis fradrag. Der henvises til anden litteratur for 
nærmere gennemgang. 
127 LBK nr. 106 af 23/01/2013 – bekendtgørelse af lov om merværdiafgift § 38, stk. 2 
128 LBK nr. 106 af 23/01/2013 – bekendtgørelse af lov om merværdiafgift 
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3.5.2 Offentlig virksomheds momsrefusion 

Offentlige virksomheder kan i modsætning til private virksomheder få godtgjort deres indgående 

moms for de udgifter, som knytter sig til momsfritaget aktiviteter.129 Ordningen er ikke reguleret 

under Momsloven, og det er derfor som tidligere nævnt Økonomi - og Indenrigsministeriet som 

varetager ordningen. 

Momsrefusionsordningen er reguleret i Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem 

kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til 

udgifter til merværdiafgift m.v. samt om Momsfondet130 fra 2006. Her lægges det op til, at 

Indenrigsministeriet senere skal udsende en bekendtgørelse med uddybet regelsæt og give en 

beskrivelse af den praktiske tilgang til regelsættet. 131 Loven, som giver hjemmel til 

bekendtgørelsen, vil ikke i sig selv være anvendelig, så derved bliver bekendtgørelsen den 

relevante retskilde. 132 

Momsrefusion af direkte momsudgifter 

Ordningen har sin begrundelse i, at kommuner og regioner ikke skal have incitament til at vælge 

egenproduktion frem for at købe varer eller ydelser af nogen uden for kommunen eller regionen. 

Havde ordningen ikke været der, ville kommunen kunne lade sine egne medarbejdere udføre 

opgaven til en pris, der var 25 % billigere, grundet at der ikke skal betales moms mellem 

kommunale virksomheder.133 

Udgangspunktet for ordningen er, at en kommune får godtgjort alle momsbetalinger for udgifter, 

som er momsbelagte, jf. Momsrefusionsordningen § 1, pkt. 1. Dog kan momsbetalinger, som kan 

fradrages som indgående moms ikke medregnes i ordningen, jf. Momsrefusionsordningen § 1, 

pkt. 2.. Dette giver god mening, da kommunerne ellers ville have mulighed for at få godtgjort 

momsen to steder, nemlig gennem momsregnskabet til SKAT og Momsrefusionsordningen. 

Der er udvalgt specifikke konteringsarter på udgifter, som er momsbærende inden for det 

offentlige. Dette drejer sig om generelt varekøb, entreprenør og håndværkerydelser samt øvrige 

tjenesteydelser, som er momsbelagt, jf. Momsrefusionsordningen § 1, stk. 2, nr. 1 litra a-c. Visse 

varekøb er dog undtaget fra den generelle regel. Det drejer sig om kommunernes drift af busser, 

                                                           
129 BEK nr. 54 af 23/01/2013 – Bekendtgørelse af momsrefusion for kommuner og regioner § 1 
130 LOV nr. 497 af 07/06/2006 
131 LOV nr. 497 af 07/06/2006, § 1, stk. 2 - 3 
132 LOV nr. 497 af 07/06/2006 § 1 
133 Se afsnittet 3.2.3  
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færger, jernbane og ældreboliger, samt regionernes udgifter tilskud til trafikselskaber og almene 

ældreboliger, jf. Momsrefusionsordningen § 1, stk. 2, nr. 1, litra d. Varekøb som bliver direkte 

dækket af tilskud eller bidrag giver heller ikke mulighed for momsrefusion af udgifterne, jf. 

Momsrefusionsordningen § 5. Det administreres dog på den måde, at der modregnes med en fast 

procent af det modtagende tilskud, jf. Momsrefusionsordningen § 5, stk. 2. 

Det er som sådan alle kommuner og regioner, der er omfattet af reglerne, jf. 

Momsrefusionsordningen § 1. Dette gælder også frikommuner134, men disse er underlagt lidt 

begrænsninger grundet deres juridiske position. Frikommuner, der tilbyder tilkøbsydelser har ikke 

mulighed for at kunne få momsrefusion for de udgifter, der knytter sig til disse, jf. 

Momsrefusionsordningen § 8. Da frikommuner for det første stadig er en kommune på samme 

plan som alle andre, vil de være omfattet af reglerne efter Momsrefusionsordningen § 1, og for 

det andet bliver de positivt nævnt i undtagelsen til hovedreglen i Momsrefusionsordningen § 8 og 

dermed må det udledes, at de er omfattet af Momsrefusionsordningen. 

Fælleskommunale virksomheder er også omfattet af reglerne for Momsrefusionsordningen, dog 

er det den regnskabsførende kommune, der skal ansøge om refusionen jf. 

Momsrefusionsordningen § 2, stk. 1. Selv de fælleskommunale selskaber, der selvstændigt fører 

regnskab grundet administrative årsager, er også omfattet af ordningen, jf. 

Momsrefusionsordningen § 2, stk. 2. 

Selvejende institutioner er også omfattet af ordningen, så længe der er en driftsoverenskomst og 

vil være det indtil institutionen bliver optaget i kommunal eller regions regnskabet, jf. 

Momsrefusionsordningen § 3, stk. 1. 

Momsrefusion af indirekte momsudgifter 

I foregående afsnit er gennemgået, hvordan den direkte indgående moms skal behandles, og 

hvordan kommuner og regioner kan få godtgjort momsbetalingen, som er pålagt de udgifter, som 

benyttes. I det følgende afsnit vil blive gennemgået, hvorledes kommuner og regioner også kan få 

godtgjort moms og lønsumsafgift som er betalt indirekte. 

Når en kommune køber en vare eller ydelse, der ikke er momsbelagt, vil det som reglen indeholde 

moms og lønsumsafgift. Virksomheder, som er momsfritaget, kan ikke fradrage momsen på de 

udgifter, som de har, vil en momsfrataget ydelse indeholde moms, som nævnt ovenfor. I mange 

                                                           
134 Frikommuner er et begreb som blev opfundet i 2012, hvor enkelte kommuner fik yderligere 
selvstændighed og mulighed for at afprøve nye måder at drive den offentlige forretning, inden for bestemte 
rammer. 
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tilfælde vil disse ydelser, som er momsfritaget være pålagt også at skulle betale lønsumsafgift. Det 

er disse udgifter som man søger at neutralisere for at sidestille det med egenproduktions 

omkostningerne, som er i kommunerne. 

Indenrigsministeriet har lavet en positivliste, hvor der optræder helt bestemte udgifter, hvor en 

del af disse indirekte udgifter kan refunderes og dermed ligestille disse med det offentliges 

egenproduktion. Den andel, som kan godtgøres, skal ansøges sammen med den direkte 

indgående moms. Det vil sige, at offentlige virksomheder har mulighed for at søge at få en del af 

de indirekte afholdte afgifter tilbage, når den køber ydelser og varer som ikke er momsbelagte, jf. 

Momsrefusionsordningen § 1, stk. 2, nr. 2. De udgifter, som der er til lønsumsafgiften, er 

indregnet i den momsandel, som der kan søges momsrefusion for, jf. Momsrefusionsordningen 

bilag 1. 

Et lille eksempel kan hjælpe lidt til en bedre forståelse af det ovenstående: 

En kommune køber et ophold til en alkoholafhængig person, som har valgt en privat udbyder som 

alternativ til det kommunale tilbud. Ydelsen er ikke momsbelagt, efter Momsloven § 13, stk. 1, nr. 

2. 

Ydelsen koster for nemheds skyld 1000 kr. Alkoholbehandling er nævnt på positivlisten i bilag 1 og 

giver 20 % af momsen tilbage.135 

Momsen af ydelsen: 1000 kr. x  = 200 kr. 

Andelen der kan søges refunderet: 200 kr. x 20 % = 40 kr. 

Det beløb, der dermed kan godtgøres gennem Momsrefusionsordningen, er de 40 kr., jf. 

Momsrefusionsordningen § 1, stk. 2, nr. 2. 

  

                                                           
135  BEK nr. 54 af 23/01/2013 – Bekendtgørelse af momsrefusion for kommuner og regioner 
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4 Case gennemgang 

I de efterfølgende afsnit vil der blive gennemgået 4 forskellige cases som alle behandler 

konkurrencesituationer mellem offentlige og private udbydere. Disse 4 cases er udvalgt da de 

berører 4 vidt forskellige ydelser hvor der både er offentlige og private udbydere. Områderne er 

hjemmehjælp, madordninger i folkeskoler, sport og motion samt parkeringsafgift. 

4.1 Hjemmehjælp 

””Københavns Kommune kommer til at spare 20-30 procent på prisen med os. Grunden til, at vi er 

så billige, er, at vi kan gå fra borger til borger,” siger Per Wildbork-Hansen, adm. direktør i 

Hjemmeplejen A/S til Børsen.”
136 

Siden 2003, hvor reglerne om frit leverandørvalg på hjemmehjælpsområdet blev indført, har 

private leverandører vundet indpas på området. Private aktører leverer nu cirka 36 % af det 

samlede antal ydelser leveret inden for hjemmepleje i 2012.137 Nedenstående Figur 4 viser 

fordelingen af ydelser blandt hjemmehjælpsmodtagere der benytter private leverandører. 

 
Kilde: Danmarks statistik, Tabel: AED12 

Intet tyder på, at denne tendens vil ændre sig, og dermed vil en endnu større andel af 

hjemmeplejen i de kommende år blive lagt over til private aktører til at udføre disse opgaver.138 

Så sent som under det seneste kommunalvalg i 2013 var hjemmehjælp på dagsorden bl.a. i 

København, hvor Sundheds – og omsorgsborgmester Ninna Thomsen foreslog, at kommuner 

                                                           
136 ”København udliciterer hjemmepleje for 121 mio. kroner”, KL 
137 Danmarks statistik: AED12: Modtagere visiteret til hjemmehjælp, frit valg, der benytter privat leverandør 
efter område, ydelsestype, alder og køn 
138 Artikel: ”Privat hjemmehjælp er på vej frem”, dr.dk 



 Et momsmæssigt perspektiv på offentlig-privat konkurrence  

 

Side 52 af 118 
 

skulle have lov til at levere tilkøbsydelser på lige fod med private leverandører af hjemmehjælp.139 

Vejle og Odsherred er en del af frikommuneordningen og har i den sammenhæng indført 

muligheden for tilkøbsydelser hos kommunen.140 DI og Dansk Erhverv er lidt mere 

tilbageholdende med at erklære det som en god ide, men vil hellere overlade tilkøbsydelserne til 

private aktører.141 

Dette viser, at hjemmehjælp og måden, hvorpå at opgaverne tilrettelægges i kommunerne, er 

politisk højaktuelt og har indvirkning på den fremtidige opbygning af hjemmehjælpen. Derfor 

undersøges det, hvordan momsbehandlingen er bygget op omkring leveringen af 

hjemmehjælpsydelser, og hvordan det stiller både offentlige virksomheder og private aktører. 

Dette gøres for at se på, om der eventuelt skulle være nogle problemer, der medfører, at reglerne 

giver konkurrenceforvridning mellem det offentlige og private. 

4.1.1 Hvad er hjemmehjælp 

Det er vigtigt for den videre analyse i afsnittet at få afgrænset, hvad hjemmehjælpsydelser kan 

bestå af, da dette har indvirkning på, hvordan momsen skal behandles i forhold til disse. 

Hjemmehjælp er ”hjælp med rengøring, madlavning, personlig pleje m.m. som en ældre, en 

handicappet eller en syg modtager i hjemmet”,142 hvorimod at hjemmepleje er en ”offentlig 

ordning der består i at yde hjælp og pleje til ældre eller syge i deres eget hjem”.
143 Det vil dermed 

sige, at hjemmehjælp er udtrykket for ydelserne, hvorimod hjemmepleje er selve ordningen for 

hjemmehjælp. 

Ud fra definitionen på hjemmehjælp kan det ses, at ydelserne kan bestå af en lang række ydelser, 

som dækker mange forskellige behov i hjemmet. Hjemmehjælp kan bestå af personlig hjælp, pleje 

samt praktisk hjælp i hjemmet, som er nødvendigt for at kunne opretholde et almindeligt hjem. 

Personlig hjælp og pleje dækker over ydelser såsom at komme ud af og i seng, hjælp til at få tøj på 

om morgenen og om aftenen, holde den personlige hygiejne og lignende ydelser.144 Det, der 

kendetegner personlig hjælp og pleje, er, at ydelserne efterspørges, fordi borgeren ikke længere 

kan udføre disse opgaver selv, grundet deres nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne. Havde 

                                                           
139 Artikel: ”Borgmester: Tilkøbsydelser til ældre i København er en god ide”, dr.dk 
140 Se afsnit 2 for yderligere information om frikommuner. 
141 Artikel: ”Kommunerne bør ikke levere serviceydelser på det frie marked”, DI 
142 ”Den danske ordbog”, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 2013 Hjemmehjælp 
143 ”Den danske ordbog”, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, 2013 Hjemmepleje 
144 Lovforslag nr. L 229, Folketingstidende 1996-97, tillæg A, s. 4978 ff kommentar til § 69 
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borgeren ikke haft nedsat funktionsevne, ville borgeren ikke efterspørge de ydelser, som gives til 

personlig hjælp og pleje. 

Praktisk hjælp er ydelser, der dækker over nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det kan være 

hjælp til rengøring, hjælp til tøjvask, hvor tøjet kan hentes og bringes til borgerens hjem.145 

Praktisk hjælp kan også bestå af hjælp til indkøb, som kan være retten til at købe ind gennem en 

indkøbsordning, eller at borgeren bliver kørt til et handelssted og selv foretager sine indkøb.146 

Mad leveret gennem en madserviceordning, hvor færdiglavet mad bringes ud til borgeren, er 

tillige en del af den praktiske hjælp.147 Det som er kendetegnet for den praktiske hjælp er, at det 

er opgaver, der ikke er omhandlende personen, men den generelle livsnødvendighed for at kunne 

overleve i nutidens Danmark. Det er samtidigt ydelser, som en person, der ikke har nedsat fysisk 

eller psykisk funktionsevne, også vil kunne efterspørge til at få hjælp med for at få en travl 

hverdag til at hænge sammen. Ydelserne kunne være rengøring, hjælp til at få lavet maden, 

handlet ind osv., ydelser, som skal laves i hjemmet for at have et velfungerende almindeligt hjem. 

Hjemmehjælp tilbydes til alle fra 18 år og op efter, der grundet varigt nedsat fysisk eller psykisk 

funktionsniveau ikke længere selv kan varetage opgaver i hjemmet, jf. Serviceloven § 83 stk. 2. 

Der kan også tilbydes hjemmehjælpsydelser til personer, hvor nedsættelsen kun har midlertidig 

karakter, som for eksempel ved langtidssygdom, jf. Serviceloven § 83, stk. 2. Hjemmehjælp kan 

gives efter ansøgning, som vurderes af kommunen. Her vurderes, om behovet for at modtage 

hjemmehjælpsydelser kan gives med hjemmel efter Serviceloven §§ 88 og 89. Visitationens 

vurdering vil resultere i en afgørelse, hvor borgerens ønsker hjælp er objektivt vurderet, og om 

der er et reelt behov for hjælpen. Hjemmehjælpen vil blive givet, hvis borgeren ikke selv kan 

udføre de opgaver, som er omfattet af hjemmehjælpen i den enkelte kommune. 

Borgere, der modtager visiteret hjemmehjælp, har mulighed for at bytte sine ydelser til andre 

ydelser, jf. Serviceloven § 94 a. Ønsket var at give modtageren af hjemmehjælp mulighed for lidt 

selvbestemmelse over tilrettelæggelse af den modtagende hjælp.148 Dette giver borgeren 

mulighed for inden for den tildelte ramme at bytte til lignende ydelser inden for den visiterede 

hjælp. Altså hvis borgeren er tildelt personlig hjælp, vil der ikke kunne byttes til praktisk hjælp i 

hjemmet.149 Det er den enkelte social- og sundhedsmedarbejder, der skal vurdere om det er 

                                                           
145 Lovforslag nr. L 229, Folketingstidende 1996-97, tillæg A, s. 4978 ff kommentar til § 69 
146 ”Hjemmehjælp”, Københavns kommune 
147”Hjemmehjælp”, Socialministeriets hjemmeside 
148 Lovforslag nr. 130, Folketingstidende 2001-2, tillæg A, generel bemærknings til forslaget 
149 Lovforslag nr. 130, Folketingstidende 2001-2, tillæg A, generel bemærknings til forslaget 
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forsvarligt at bytte den visiterede behovsydelse med anden hjælp, ud fra retningslinjer som er 

opstillet af kommunalbestyrelsen.150 

Udgangspunktet for ydelserne er, at de er gratis for borgeren, uanset om der vælges en privat 

eller kommunal leverandør, så længe hjemmehjælpen er visiteret efter at have varigt karakter.151 

Hvis der er tale om, at behovet for hjemmehjælp kun har midlertidig karakter, vil kommunen 

kunne opkræve egenbetaling for disse ydelser, jf. Egenbetaling efter serviceloven § 1, stk. 2. 

Kommunen kan beslutte, om der skal oprettes generel betaling for ydelserne, eller om det er 

bestemte ydelser, der skal betales for, jf. Egenbetaling efter serviceloven § 1, stk. 2. 

Egenbetalingen er indkomstbestemt, og det vil derved ikke være alle, der vil få en udgift. 

Derudover må egenbetalingen ikke overstige 123 kr. pr. time (2013 priser), jf. Egenbetaling efter 

serviceloven § 4, stk. 1. Kommunerne kan opkræve egenbetaling for ydelser, der er visiteret, men 

der må ikke tages betaling for de lønomkostninger, som er afholdt til de visiterede ydelser, jf. 

Egenbetaling efter serviceloven § 2. Det betyder, at kommunen har mulighed for at opkræve 

egenbetaling for de udgifter til produktionen, der ikke er lønomkostninger. I praksis ses, at der 

opkræves betaling for mad, rengøringsmidler og tøjvask. Kommunerne er dog pålagt at tilbyde et 

måltid til 48 kr.(2013 priser), hvis der er visiteret mad igennem madserviceordning, jf. 

Egenbetaling efter serviceloven § 1, stk. 4. Prisen på måltidet skal fratrækkes eventuelle 

kommunale tilskud til visiteret mad. 

4.1.2 Hvordan tilbydes hjemmehjælpsydelserne 

Det er kommunerne selv, der fastsætter reglerne for serviceniveauet som hjemmehjælpen skal 

have, så længe der er tale om de ydelser, som nævnes i Serviceloven. Kommunalbestyrelsen skal 

mindst en gang om året udarbejde kvalitetsstandarter for personlig hjælp og pleje samt praktisk 

hjælp, jf. bekendtgørelse om kvalitetskrav § 1.152 Standarderne skal beskrive indhold, omfang og 

udførelse af hjælpen, jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarter § 1, stk. 3.153 Dette bevirker, at 

der kan være forskelle i, hvor stort omfanget af hjemmehjælpen er. I nogle kommuner bliver der 

for eksempel tilbudt hovedrengøring to gange årligt, mens der i andre kun tilbydes almindelig 

rengøring hver anden til tredje uge. Dette vil sige, at hvad der i en kommune er en visiteret 

ydelse, kan i nabokommunen være en ydelse, som ligger ud over visitationen og vil derved være 

                                                           
150 Lovforslag nr. 109, Folketingstidende 2000-1, tillæg A, bemærkning til ændringsforslag § 75, stk. 3 
151 ”Hjemmehjælp”, Socialministeriets hjemmeside  
152 BEK nr. 342 af 26/03/2013 - Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter 
servicelovens §§ 83 og 86 
153 BEK nr. 342 af 26/03/2013 - Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og træning efter 
servicelovens §§ 83 og 86 
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en tilkøbsydelse. Kommunerne er efter Serviceloven § 91, stk. 1 pålagt til at tilbyde to eller flere 

valg af leverandører, hvor den kommunale leverandør må udgøre den ene, jf. Social serviceloven 

§91, stk. 1, pkt. 2. Den anden leverandør kan derved være en privat leverandør, der har indgået 

kontrakt med kommunen om at tilbyde hjemmehjælpsydelser, som alternativ til kommunens 

tilbud.  Alternativt kan kommunen udstede et fritvalgsbevis til den borger, som efterspørger en 

anden leverandør end kommunen, jf. Social serviceloven § 91, stk. 2, nr. 2. Med dette bevis i 

hånden kan borgeren gå til en leverandør efter borgerens valg og få den visiterede ydelse. Det er 

kommunen, der sætter prisen på fritvalgsbeviset, og hvilke ydelser som borgeren kan få udført af 

leverandøren, jf. Serviceloven § 91, stk. 5. Det er kommunen, der betaler for ydelsen hos 

leverandøren, selv om det er borgeren, der har udvalgt denne. I praksis vil leverandøren sende 

regningen til kommunen, som herefter vil betale for de visiterede ydelser, der er leveret til 

borgeren.154 

4.1.3 Hvordan behandles momsen 

Det blev tidligere beskrevet under afsnittet om momsfritagelserne, at det er vigtigt at få kigget på 

EU-retten, når momsfritagelserne skal benyttes, da nogle af bestemmelserne i Momsloven er 

sammensat af flere artikler fra Momssystemsdirektivet. Dette er tilfældet med området om 

hjemmehjælp, der falder under Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2. Dette punkt er en samling af 

momssystemsdirektivet art. 132, pkt. 1, litra g) og h). 

Momssystemsdirektivet art. 132, stk. 1, litra g): ”levering af ydelser og varer med nær tilknytning 

til social bistand og social sikring, herunder sådanne, som præsteres af alderdomshjem, af 

offentligretlige organer eller af andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat 

som foretagender af almennyttig karakter”
155 

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2: ”Social forsorg og bistand, herunder sådan, som præsteres af børne- 

og ungdomsinstitutioner og institutioner inden for ældreområdet, samt levering af varer og 

ydelser med nær tilknytning hertil. Fritagelsen omfatter ikke ydelser, der er visiteret i henhold til 

§ 83 i lov om social service, og som leveres af andre end kommuner efter reglerne for frit 

                                                           
154 BEK nr. 344 af 26/03/2013 om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter 
servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83, § 4, stk. 1, 
sidste pkt. 
155 Momssystemdiretivet artikel 132, stk. 1, litra g) 
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leverandørvalg i hjemmeplejen, hvor betalingen for ydelsen afregnes mellem leverandøren og 

kommunen.”
156 

Kigges der på den overstående artikel fra Momssystemdirektivet, vil det kunne ses, at Momsloven 

§ 13, stk. 1, nr. 2, ikke indeholder den samme ordlyd og vil derved kunne få den konsekvens, at 

der kan opstå en uoverensstemmelse mellem Momsloven og Momssystemdirektivet, når 

omfanget af bestemmelsen skal berammes.157 Dette gør det vigtigt i afgrænsningsspørgsmål at få 

kigget både på den danske afgrænsning af omfanget, men også direktivets omfang af 

undtagelsen.158 

Bestemmelsen i Momsloven har til formål at fritage ydelser inden for den sociale sektor og dette 

gøres ved, at der nævnes ”Social forsorg og bistand”, samt at der nævnes ydelser leveret af de 

nævnte institutioner. 

Det er fastslået af EU-domstolen i C-141/00 Ambulanter Pfegedienst Kügler GmbH, at 

hjemmehjælpsydelser er omfattet af Momssystemdirektivet art. 132, stk. 1, ltr. g).159 Sagen 

omhandler et selskab, der udøvede ambulant plejetjeneste, sygepleje, almindelig hjælp og hjælp i 

husholdningen.160 Domstolen blev spurgt, om ydelserne udført af selskabet faldt ind under 

artiklen. Domstolen svarede til dette, at de ydelser som bestod af sygepleje var omfattet af 

momssystemdirektivet art. 132, stk. 1, litra c), mens almindelig hjælp og hjælp i husholdningen 

var omfattet af momssystemdirektivet art. 132, stk. 1, litra g).161 Domstolen fandt, at 

”hjemmehjælps”-ydelserne, der blev leveret af en tjenesteyder af ambulant pleje til personer, 

som var fysisk eller økonomisk afhængige, i princippet var forbundet med socialhjælp og derved 

kunne omfattes af art. 132, stk. 1, litra g).162 

Dermed er det sikkert, at hjemmehjælpsydelser er omfattet af momsfritagelsen, så længe at den 

anden betingelse i bestemmelsen er opfyldt. Ydelserne skal udføres af ”… et offentligt organ eller 

andre organer, der er anerkendt af den pågældende medlemsstat som foretagender af 

almennyttig karakter”
 163 for at kunne være omfattet af fritagelsen. Dette fremgår dog ikke af 

ordlyden i Momsloven, at dette skal være opfyldt, men da fritagelserne er selvstændige 

                                                           
156 LBK nr. 106 af 23/01/2013 – bekendtgørelse af lov om merværdiafgift 
157 Momsloven med kommentarer 5.udgave s. 308 
158 Karnovgruppen: Momsloven med Kommentarer note 62 
159 C-141/00 Ambulanter Pfegedienst Kügler GmbH, præmis 61 
160 C-141/00 Ambulanter Pfegedienst Kügler GmbH, præmis 12 og 13 
161 C-141/00 Ambulanter Pfegedienst Kügler GmbH, præmis 43 og 44 
162 C-141/00 Ambulanter Pfegedienst Kügler GmbH, præmis 44 
163 Momssystemsdirektivet art. 132, stk. 1, ltr. g) 
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fællesskabsbegreber,164 skal denne betingelse være opfyldt.165 Det er derfor vigtigt at få afgjort, 

om der er bestemte typer af virksomheder, der kan omfattes af fritagelserne eller ej. Dette har 

været forelagt EU-domstolen i flere sager, og generelt kan det siges, at der ikke er mange 

begrænsninger på, hvilken juridisk form som organerne, der kan omfattet af udtrykket, kan 

antage. I C-216/97 Gregg and Gregg, der drejede sig om to fysiske personer, som drev et 

plejehjem i det engelske partnershipsselskabsform.166 Efter engelsk lov og engelsk lovpraksis 

anerkendes denne selskabsform ikke som en juridisk person. Domstolen blev spurgt, om fysiske 

personer kunne omfattes af udtrykket ”andre organer, der er anerkendt”, hvilket domstolen 

bekræftede.167 Domstolen henviste til, at der ikke i nogen sprogversioner var udtrykt, at det kun 

omhandlede juridiske personer168, og at der ifølge princippet om afgiftsneutralitet ikke kunne 

forskelsbehandles på momsen for ydelser, der lignede hinanden, grundet deres selskabsform.169 

Dette bevirker, at udtrykket ”andre organer” skal tolkes bredt til at omfatte alle former for 

selskaber, både juridiske og enkeltmands. I sagen blev der ikke taget stilling til, hvorvidt selskaber 

der blev drevet med gevinst for øje kunne omfattes af fritagelserne. Dette spørgsmål blev 

derimod behandlet i C-498/03 Kingscrest Associates Ltd., hvor et personselskab, der drev 

døgninstitutioner med social karakter, blev drevet med gevinst for øje. Domstolen fastslog, at 

udtrykket ”andre organer” sagtens kan omfatte virksomheder, der drives med gevinst for øje.170 

Myndighederne havde ikke benyttet sig af muligheden for at begrænse adgangen til 

momsfritagelserne, som er nævnt i momssystemsdirektivet art. 133, og derved kan virksomheder 

med gevinst for øje godt omfattes af momsfritagelsen. 171 

I en dansk sammenhæng har landsskatteretten beskæftiget sig med dette element i en del sager. I 

SKM2001.213.LSR, der omhandler en enkeltmandsvirksomhed, som leverede rådgivning til unge 

efter Serviceloven, blev omfattet af momsfritagelsen i Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2, da 

landsskatteretten vurderede, at ydelsen kunne omfattes af momsfritagelsen, samt at opgaven var 

udpeget af kommunen til at udøve denne ydelse, og derved må virksomheden være omfattet af 

udtrykket ”…eller af andre, der er anerkendt af den pågældende myndighed…”172. I en anden sag 

                                                           
164 Se afsnit 3.3  
165 Betingelsen er også nævnt i en meddelelse fra SKAT, SKM2003.460TSS og må derfor siges at være en del 
af den juridiske overvejelse. I afgørelse fra Landsskatteretten er betingelsen også nævnt, SKM2001.213.LSR 
166 Partnership er det som vi på dansk kender som interessentskaber. 
167 C-216/97 Gregg and Gregg, præmis 21 
168 C-216/97 Gregg and Gregg præmis 17 
169 C-216/97 Gregg and Gregg præmis 20 
170 C-498/03 Kingscrest Associates Ltd., præmis 47 
171 C-498/03 Kingscrest Associates Ltd., præmis 38 
172 Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2 
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(TfS 2000, 905LSR), der handlede om en selvstændig ergoterapeut, som drev 

konsulentvirksomhed for flere kommuner ved ergoterapeutiske undersøgelser af børn. Her 

afgjorde landsskatteretten, at denne også kunne omfattes af momsfritagelsen. Senere har SKAT 

udsendt en meddelelse om omfanget og sammenligningen med de to ovennævnte sager og med 

EU-sagen C-216/97 Gregg and Gregg, i SKM2001.235.TSS. SKAT kunne her konkludere, at med de 

nævnte sager vil momsfritagelserne kunne omfatte virksomheder, der er præsteret af en eller 

flere fysiske personer. 

Det ovenstående viser, at der ikke bliver gjort forskel på, hvordan den virksomhed, som udfører 

ydelser af ”Social forsorg og bistand”173, er organiseret eller hvilket formål der ligger til grund for 

at udføre disse ydelser. Havde reglerne lagt op til at der skulle være et bestemt formål eller at der 

var nogle bestemte former for virksomhedsstrukturer, der ikke var omfattet af momsfritagelsen, 

ville dette skabe konkurrenceforvridning både mellem offentlige og private virksomheder. 

SKAT udtaler samtidigt i SKM2001.235.TSS, hvilke ydelser der anses for værende omfattet af 

fritagelserne i Momsloven § 13. Her er ydelser, som er visiteret efter Serviceloven, som 

udgangspunkt fritaget for moms. Disse er fritaget enten efter Momsloven § 13, stk. 1, nr. 1, som 

er ydelser i nær tilknytning til lægegerningen eller Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2 som er ydelser af 

social forsorg eller bistand. SKAT meddeler mere specifikt om hjemmehjælpsydelser i en senere 

udtalelse, 174 hvor SKAT blev bedt om at tage stilling til, hvorledes gråzoneydelser i hjemmeplejen 

skulle behandles momsmæssigt. Her udtalte SKAT, at ydelser, som var visiteret efter 

Serviceloven175 § 83(daværende § 71) var omfattet af momsfritagelserne, mens alle andre ydelser, 

der lå uden for denne visitation, måtte betragtes som momspligtige ydelser.176 Dette vil sige, at 

det kun er de ydelser, der er visiteret, som er momsfritaget efter Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2. 

Samtidigt bliver udtrykket offentligt organ defineret ved at sige, at alle, der tilbyder ydelser, som 

er visiteret efter Serviceloven skal betragtes som offentlige organer.177 Den definition af offentlig 

retsligorgan, som SKAT er kommet frem til i SKM2003.460.TSS, følger dermed princippet om 

afgiftsneutralitet, da der foreligger en fast fortolkning af, hvornår selskaberne kan anerkendes 

som ”andre anerkendte organer end offentlige”. 

                                                           
173 Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2 
174 SKM2003.460.TSS 
175 Lov om social service 
176 SKM2003.460.TSS 
177 SKM2003.460.TSS 
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Afgørelsen fra SKAT følger domspraksis fra EU-domstolen, hvor momsfritagelserne skal fortolkes 

snævert, således det kun er de strengt nødvendige ydelser, som omfattes af 

momsfritagelserne.178 Visitation af hjemmehjælpsydelser gives kun til de, der har brug for hjælp til 

at klare hverdagen pga. nedsat fysisk eller psykisk formåen, jf. Serviceloven § 88, stk. 1 og stk. 2.179 

Når hjemmehjælpsydelser bliver visiteret efter Serviceloven, er det dermed kun de ydelser, som 

er med til at yde social forsorg og bistand for borgeren. Hjemmehjælpsydelser gives for at hjælpe 

borgeren med at vedligeholde færdigheder, og støtte borgeren med at overkomme de 

udfordringer, som borgerens funktionsnedsættelse har medført, jf. Serviceloven § 88, stk. 2. Dette 

holder sig inden for ordlyden af momssystemdirektivet art. 132, stk. 1, litra g), hvor ydelser 

dækker over ” social bistand og social sikring.”
180 Dette betyder dermed, at alle ydelser, som er 

visiteres efter Serviceloven vil være omfattet af momsfritagelserne, mens alle andre ydelser som 

ligner, ikke er omfattet af ” social bistand og social sikring.”
181 

Et tænkt eksempel kan bedst vise tanken bag afgørelsen fra SKAT. Når rengøring hos borgeren er 

visiteret efter Serviceloven, vil ydelsen være momsfritaget for leverandøren, mens hvis borgeren 

ikke kan få visiteret rengøringen, vil ydelsen være momspligtig for leverandøren. 

4.1.4 Private og offentlige udbydere 

I den ovenstående del af afsnit 4.1, er der gennemgået generelle betragtninger i forhold til, 

hvorledes hjemmehjælpsydelser passer ind i momssystemet. I det efterfølgende vil der nu mere 

konkret blive gennemgået, hvorledes momsen skal behandles ved forskellige udbydere af ydelser, 

og hvorledes de udbydes. 

4.1.4.1 Offentlige udbydere 

Offentlige virksomheder er, som tidligere nævnt, ikke betragtet som afgiftspligtige personer, når 

de leverer ydelser i egenskab af offentlig virksomhed.182 Dette vil sige, at de falder helt uden for 

Momslovens område, jf. Momsloven § 3. Offentlige myndigheder handler i egenskab af offentlig 

myndighed, når det kun er offentlige myndigheder, der kan udbyde det ønskede produkt. Når det 

kommer til hjemmepleje, vil kommunen blive opfattet som en afgiftspligtig person, jf. Momsloven 

§ 3, stk. 2 nr. 3. Grunden til dette er, at det ikke længere kun er offentlige myndigheder, som kan 

levere den ydelse som efterspørges, da ydelserne fuldt ud kan udføres af private leverandører. 

                                                           
178 Se afsnit 3.3 
179 Se afsnit 4.1.1 samt jf. LBK nr. 1093 af 05/09/2013 – Bekendtgørelse om lov om social service 
180 Momssystemsdirektivet art. 132, stk. 1, litra g) 
181 Momssystemsdirektivet art. 132, stk. 1, litra g) 
182 Se afsnit 3.1.2  
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Private aktører der leverer visiteret hjemmehjælp til borgerne vil levere disse ydelser på lige vilkår 

med offentlige aktører. Det kommunen skal træffe afgørelse om er, hvorvidt kommunen vil betale 

for den ydelse som borgeren efterspørger. Dermed er hjemmehjælpsydelser underlagt 

konkurrence fra private leverandører, selvom det er kommunen, der betaler for ydelserne. 

Når kommunen leverer visiteret hjemmehjælpsydelser, vil der ikke modtages noget vederlag for 

ydelsen fra borgeren. Kommunen modtager et beløb til forvaltning af de offentlige ydelser, hvor 

en del af det beløb er direkte til ældreområdet.183 Det vil sige, at der ikke er direkte betaling for 

den enkelte ydelseslevering og dermed ikke levering mod vederlag i lovens forstand.184 Det 

betyder dermed, at kommunen opfattes som afgiftspligtig person, men da der ikke er tale om 

levering mod vederlag, vil ydelsen ikke være omfattet af Momsloven, jf. Momsloven § 4, stk. 1. 

Som tidligere omtalt, har kommunerne mulighed for ved midlertidig hjemmehjælp at opkræve 

egenbetaling for ydelserne. Dermed modtager kommunen vederlag for hjemmehjælpen og er 

omfattet af den generelle momspligt. Spørgsmålet er, når vederlaget er indkomstbestemt og ikke 

afspejler ydelsens pris, vil det så blive betragtet som levering mod vederlag? I afsnit 3.2.2 kom det 

frem, at der skal være direkte sammenhæng mellem ydelse og vederlaget. I sagen kommissionen 

mod Finland var der tale om en nogenlunde lignende ordning, hvor egenbetalingen var 

indkomstafhængig. Hvilket kan relateres næsten direkte til denne sammenhæng, og derved kan vi 

konkludere, at der ikke er tale om levering mod vederlag i denne sammenhæng. 

Det betyder, at hjemmehjælp med egenbetaling også falder uden for Momslovens 

anvendelsesområde, da der ikke er tale om levering mod vederlag. Det betyder, at transaktionen 

ikke er momspligtig, jf. Momsloven § 4, stk. 1. Reglerne for egenbetaling gælder kun for visiterede 

ydelser og det er kommunen, der kan opkræve denne betaling for ydelserne. Når private 

virksomheder står for visiteret ydelser, hvor der opkræves egenbetaling, er det kommunen, der 

opkræver betalingen, og dermed er denne problemstilling ikke relevant for private leverandører. 

Egenbetalingen for mad, rengøringsmidler og tøjvask betragtes på samme måde som 

egenbetalingen for midlertidig hjemmehjælp, da det er opkrævninger, der ikke hænger direkte 

sammen med den værdi som modtages og derved ikke betragtes som levering mod vederlag. 

Leverer en kommune til en anden kommune som leverandør i henhold til fritvalgsordningen, skal 

den leverende kommune opfattes som privat leverandør, og derved skal den behandles 

                                                           
183 Se afsnit 2.1 for yderligere information om betalinger i det offentlige 
184 Se afsnit 3.2.2  



 Et momsmæssigt perspektiv på offentlig-privat konkurrence  

Side 61 af 118 
 

momsmæssigt på samme måde som private virksomheder.185 Det vil sige, at kommunen dermed 

er momspligtig af de leverede ydelser, jf. nedenstående afsnit om private udbydere. 

Kommunen har dermed ikke fradragsret gennem SKAT, men har mulighed for at fradrage den 

indgående moms ved momsrefusionsordningen for kommuner.186 Det har ingen betydning, at der 

leveres til andre end kommunen selv, så vil kommunen stadig få godtgjort den indgående moms 

gennem momsrefusionsordningen.187 Dette betyder, at når kommunen leverer hjemmehjælp til 

sine borgere, vil ydelsen være momsfritaget, og kommunen har mulighed for momsrefusion af 

den indgående moms benyttet til hjemmehjælpen. Et tænkt eksempel kan måske hjælpe til at 

forstå det ovenstående og for at gøre eksemplet lettere forståeligt er brugt en vare som kun 

udgør en del af hjemmehjælpen, da hoveddelen af hjemmehjælpen vil være en lønomkostning. 

Hjemmehjælpsafdelingen køber gummihandsker til hjemmehjælperen der koster 125 kr. inkl. 

moms. Afdelingen kan så få refusion for momsen på handskerne, og nu har handskerne kostet 

afdelingen 100 kr. Hjemmehjælpsafdelingen vil herefter kunne ”sælge” handskerne til 100 kr. til 

kommunen. Private leverandører, der er momsfritaget, vil ikke kunne fradrage momsen på 

handskerne og vil derved skulle sælge handskerne til 125 kr. til kommunen. Hvilket vil give en 

konkurrencefordel til hjemmehjælpsafdelingen. 

Frikommuner kan tilbyde, at hjemmehjælpsmodtagere kan købe ekstra ydelser af den kommunale 

hjemmepleje. Kommunen vil her modtage et vederlag for de ydelser, der leveres til borgeren. 

Vederlagene vil modsvare den ydelse, som leveres og vil derfor betragtes som økonomisk 

virksomhed. Kommunen vil også betragtes som afgiftspligtig person, da den leverer ydelserne i 

konkurrence med de private hjemmehjælpsaktører. Hjemmeplejeydelser er generelt omfattet af 

momsfritagelserne i Momsloven § 13, men som omtalt ovenfor, så har SKAT afgjort, at disse 

ydelser ikke vil være omfattet af momsfritagelsen.188 Kommunen vil her have mulighed for 

fradragsret gennem SKAT som følge af, at de levere momspligtige aktiviteter. 

4.1.4.2 Private udbydere 

Private leverandører, der tilbyder hjemmehjælp, vil som udgangspunkt være at anse som 

afgiftspligtige af deres aktivitet. Leverandørerne vil som udgangspunkt være afgiftspligtige, jf. 

Momsloven § 3, stk. 1, da der drives selvstændig økonomisk virksomhed. 

                                                           
185 Se yderligere information under afsnit 4.1.4.2  
186 Se afsnit 3.5.2 
187 Se afsnit 3.5.2 
188 SKM2003.460.TSS, se afsnittet ovenfor 
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Leveres der hjemmehjælpsydelser efter fritvalgsordningen, jf. Serviceloven § 83 vil leverandøren 

sende fakturaen til kommunen og dermed få betaling for de leverede ydelser. Det vil dermed 

medføre, at private hjemmehjælpsydere vil være omfattet af momspligten, jf. Momsloven § 4, 

stk. 1. 

SKAT har udtalt, at de der leverer ydelser efter Serviceloven § 83, vil være omfattet af udtrykket 

”offentlig retslig organ”, uanset hvem der levere. Dette medfører, at kommunale og private 

leverandører derved vil være omfattet af momsfritagelsen i Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2. Til 

forskel fra kommunernes momsfritagelse, så er hjemmehjælpsydelser leveret af private 

leverandører momspligtige, når der leveres ydelser, der er visiteret efter Serviceloven § 83. Når 

private leverandører af hjemmehjælpsydelser ikke er omfattet af momsfritagelserne, vil det 

betyde, at hjemmehjælpsydelser derved bliver momspligtige, og deres aktiviteter bliver dermed 

momspligtige. Dette giver derved mulighed for momsfradrag for den indgående moms, jf. 

Momsloven § 37. 

Dette ville som udgangspunkt give en fordrejning af momsbeskatningen, men kommunen har 

mulighed for at fradrage den indgående moms på hjemmehjælpsydelserne ved 

momsrefusionsordningen. Dermed vil konkurrenceforvridningen ikke længere være tilstede, da 

både det offentlige og det private tilbud kan fradrage den indgående moms i produktionen. 

Derudover vil det for kommunen ikke gøre nogen forskel, om det er privat eller offentlig 

leverandør, da begge ydelser vil fremstå som momsfrie, grundet muligheden for fradrag af 

momsen på private tilbud. I et tidligere eksempel kom vi frem til at Hjemmehjælpsafdelingen 

kunne sælge sine gummihandsker til kommunen til 100 kr. Bruger vi samme eksempel til en privat 

leverandør af visiteret hjemmehjælp vil det gøres klart, hvordan momsen bliver neutraliseret ved 

gældende regelsæt. Leverandøren køber handskerne til 125 kr. med moms og kan fradrage den 

indgående moms på handskerne gennem momsregnskabet hos SKAT. Derved har handskerne 

kostet leverandøren 100 kr. Den private leverandør kan herefter sælge handskerne til kommunen 

for 125 kr. Kommunen vil kunne få momsrefusion for momsen på gummihandskerne og derved vil 

de være tilbage på at koste kommunen 100 kr. Hvilket var det samme som 

Hjemmehjælpsafdelingen kunne tilbyde handskerne til. 

Det samme gælder, når kommunen udsteder et fritvalgsbevis, da visiterede ydelser afregnes 

direkte med kommunen. Det er dermed inden for ordlyden af Momsloven § 13, stk. 1 nr. 2, pkt. 2, 

hvor private leverandører bliver momspligtige af hjemmehjælpsydelserne. 
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Private leverandører af hjemmehjælp har mulighed for at tilbyde tilkøbsydelser, som borgeren 

kan købe direkte af leverandøren. Disse ydelser vil blive faktureret til borgeren og ikke til 

kommunen. Disse ydelser skal behandles på samme måde som frikommunerne, hvilket vil sige, at 

de ikke betragtes som momsfritaget efter Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2 ,og dermed er 

momspligtige. Derved har leverandøren mulighed for fradrag af købsmomsen gennem SKAT. 

4.1.4.4 Diskussion 

Det vil kunne diskuteres, om tilkøbsydelser ikke skulle kunne omfattes af momsfritagelsen. 

Spørgsmålet er, om tilkøbsydelserne ville være efterspurgt af borgeren, hvis personen ikke havde 

nedsat fysisk eller psykiske funktionsevne. Tilkøbsydelserne bærer præg af at være ydelser, der 

ligger ud over omfanget af den visiterede hjemmehjælp. Samtidig vil også mange af ydelserne 

være tilkøb af allerede visiterede ydelser, som borgeren ønsker hyppigere, end kommunen kan 

bevillige. Det kan være, at borgeren ønsker at komme i bad hver dag, frem for 2 gange om ugen, 

som kommunen har visiteret. Borgeren kunne også ønske hovedrengøring af boligen to gange om 

året, mod en enkelt der er visiteret. Hvis borgeren er visiteret til disse ydelser i forvejen, kan man 

jo stille spørgsmål ved, om hyppigheden eller mængden skal være afgørende for, om det skal 

være momsfritaget eller ej. 

 Kommunerne fastsætter selv serviceniveauet i den enkelte kommune, og dermed bestemmer 

den enkelte kommune, hvor tit en borger skal have et bad, eller hvor meget rengøring, som skal 

tilbydes borgerne i kommunen. Dette vil bevirke, at der vil være forskelle fra kommune til 

kommune i, hvilke ydelser der anses for tilkøbsydelser, og hvilke der er visiteret. Blandt andet 

tilbyder Frederiksberg kommune to gange årligt hovedrengøring til sine borgere, hvis de er 

visiteret til rengøring. Vejle kommune tilbyder derimod denne ydelse som tilkøbsydelse. Dette vil 

dermed sige, at den samme ydelse behandles forskelligt i forskellige kommuner, hvor den i 

Frederiksberg er momsfritaget, er den momspligtig i Vejle. Dette kunne dermed tale for, at 

tilkøbsydelser, hvis lignende er visiteret til den enkelte borger, måske kunne omfattes af 

momsfritagelsen, da de samme ydelser skal behandles ens, jf. princippet om afgiftsneutralitet. 

Borgeren har mulighed for at ombytte sine visiterede ydelser til ydelser, som ligner tilkøbsydelser, 

så længe det kan holdes inden for den visiterede tidsramme. For eksempel har borgeren  

mulighed for at ombytte støvsugning af stuen med at få hængt julepynt op eller rengøring af et 

værelse, som normalt ikke bliver taget af hjemmehjælpen. Dog kan borgeren ikke ombytte 

vilkårligt, da der ikke kan byttes fra personlig hjælp og pleje til praktisk hjælp og omvendt. Når 

borgeren har mulighed for at ombytte sine ydelser, så de kan omfatte ydelser som normalt er 
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momsfritaget. Det skaber konkurrence med de leverandører, der tilbyder ydelserne som 

tilkøbsydelser. Reglerne er dog ens for leverandørerne af visiterede ydelser, så det har ingen 

indflydelse, om det er kommunen eller en privat leverandør, der tilbyder de visiterede ydelser. 

Det kan dog give konkurrenceforvridning, når en privat leverandør tilbyder ydelser uden for 

visiteret hjemmehjælp, da de ombyttede ydelser vil være momsfritaget, mens tilkøbsydelserne, 

leveret uden for visitationen, vil være momspligtige. Så spørgsmålet er, om tilkøbsydelser ikke 

ville være omfattet af momsfritagelsen, når lignende ydelser vil være omfattet af fritagelsen, hvis 

borgeren bytter sig til dem. 

Ydelserne er ifølge flere sager fra EU-domstolen omfattet af fritagelsen når ydelserne leveres til 

fysiske eller økonomisk afhængige personer. Dette er blandt andet fastslået i C-141/00 

Ambulanter Pfegedienst Kügler GmbH præmis 44, men også i en lignende sag C-174/11 

Zimmermann præmis 23. 

Tilkøbsydelser kan siges ikke at være i direkte konkurrence med visiteret hjemmehjælpsydelser, 

grundet at der er to forskellige betalere af ydelserne. Kommunen betaler de visiterede, mens 

borgeren betaler tilkøbsydelserne. Dette kan tale for, at ydelserne derved ikke bliver omfattet af 

momsfritagelserne. 

Det er kommunen, der fastsætter serviceniveauet, og de har visiteret borgeren en bestemt 

sammensætning af ydelser, som de mener, er fair i forhold til borgerens funktionsnedsættelse. 

Dermed må denne sammensætning jo udgøre de ydelser, som er nødvendige for at opfylde 

”social forsorg og bistand”, som derved vil være omfattet af momsfritagelsen. Derudover kan 

princippet om afgiftsneutralitet ikke udvide momsfritagelserne til at omfatte mere end ydelser til 

opnåelse af fritagelsens formål. Det vil her betyde, at tilkøbsydelserne ikke kan omfattes af ”social 

forsorg og bistand”, da dette vil være en udvidelse af momsfritagelsens formål. 

Skulle første betingelse for momsfritagelse være opfyldt, vil det komme på tale, om det er udført 

at et offentligt organ. Tager man meddelelsen, SKM2003.460.TSS, fra SKAT med i overvejelserne, 

vil leverede tilkøbsydelser ikke kunne anses for leveret af organer, der er anerkendt som offentlig 

retslige organer af myndighederne. Private leverandører af visiteret hjemmehjælp, anerkendes 

ikke som offentlig retslige organer, når de leveres tilkøbsydelser. Men er der egentlig nogen 

forskel i selskabets form eller formål set i forhold til, når der leveres visiteret hjemmehjælp? EU-

domstolen har afsagt, at virksomheders struktur ikke er afgørende for, om de kan omfattes af 

momsfritagelsen, og heller ikke om der skulle være gevinst for øje. Så skulle de private 
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leverandører ikke kunne indeholdes som ”anerkendt organ”, når der leveres tilkøbsydelser? SKAT 

har gjort meget ud af at sige, at det kun er den, der udfører ydelser, der er omfattet af 

momsfritagelsen, men når dette er samme person, der udføre disse opgaver hos borgeren, bliver 

denne person så opfattet som offentligt organ, og vil offentlige virksomheder altid være offentlig 

retslige organer, selv når der leveres tilkøbsydelser? 

EU-domstolen har dog i de selvsamme sager afsagt, at det er op til medlemslandene at fastsætte 

betingelserne for anerkendelse af organer. Dette bevirker, at SKAT fastsættelse af at der skal 

leveres visiteret ydelser efter Serviceloven for at kunne omfattes af fritagelsen dermed følger EU-

domstolens praksis. Blandt andet er det i C-174/11 Zimmermann præmis 31, at denne praksis 

fastslås, og der nævnes blandt andet anden lovgivning som kan bruges til vurderingen af organers 

”almennyttige karakter.” 

Kommuner, der opkræver egenbetaling for mad på lovgivningens maksimum 48 kr. for et 

hovedmåltid, skal give borgeren et fuldt måltid til prisen. Et måltid af samme størrelse vil kunne 

købes til en pris på samme niveau eller under, selvom købet er momspligtig. Tages der 

udgangspunkt i dette, kan man jo stille sig selv det spørgsmål, om der ikke er konkurrence mellem 

de to ydelser? Borgeren kunne således tage ud og købe et måltid med moms til samme pris, som 

den de skal betale hos kommunen. Det kunne derved argumenteres for, at kommunen vil kunne 

tilbyde et bedre produkt end de private leverandører, der ikke leverer visiteret mad til borgeren, 

da ydelsen ikke fordyres af momspligten på ydelsen. De ydelser, der som regel bliver pålagt 

egenbetaling, er præget af, at ydelserne er meget produkttunge. Her menes, at 

lønomkostningerne på disse, langt hen af vejen, ikke vil være størst, men mere produkterne, der 

indgår, som vil være størstedelen af udgiften. Omkostningerne og prisen må dermed til 

sammenligning med de private, som ikke leverer visiterede ydelser, være rimelig ens i størrelse. 

Når egenbetalingen kan sammenlignes med de priser, der er ude i markedet189, vil dette så ikke 

skabe konkurrence mellem offentlige ydelser og de som private tilbyder? Borgerne vil vælge de 

leverandører, kommunen har lavet aftale med, for det er her, der kan modtages momsfritaget 

produkter for deres egenbetaling, og dermed kan det tale for, at der opstår en konkurrence 

mellem de offentlige ydelser og markedets ydelser.  Et eksempel på dette er indkøbsordninger, 

hvor borgeren kan bestille sin indkøbsvare på nettet og derefter få leveret disse til adressen. 

Kommunerne indgår en aftale med et selskab om at tilbyde denne ydelse, men i markedet findes 

der også aktører, der leverer næsten samme ydelse, men bare til private, der ikke har visiteret 

                                                           
189 Markedet er ment som i det generelle samfund, der ikke kun sælger til offentlige ydelser. 
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køb gennem indkøbsordningen. Det er ikke spørgsmålet om ydelsen til hjemmehjælpsmodtagere 

skal gøres momspligtig, men mere om spørgsmålet om disse regler er hæmmende for 

konkurrencen mellem udbydere og dermed også offentlige udbydere, der hermed skaber 

konkurrenceforvridning mellem offentlige og private virksomheder. 

4.1.5 Opsamling 

Hjemmehjælp eller hjemmepleje er ydelser, der i de sidste år, i stigende grad er blevet udbudt til 

private leverandører, hvor det tidligere hovedsagligt var en offentlig opgave. 

Hjemmehjælpsydelserne spænder over alt fra personlig hjælp og pleje til praktisk hjælp i hjemmet 

og gives til alle personer over 18 år, med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Hjemmehjælpsydelser tilbydes gratis af kommunen, men der er mulighed for at forlange et gebyr 

i form af egenbetaling, såfremt hjemmehjælpen kun har karakter af midlertidigt nødvendighed 

samt ydelser, hvor udgifter til produktionen er båret af andet end lønomkostninger. Kommunerne 

er forpligtiget til at tilbyde borgere, der modtager visiteret hjemmehjælp flere valgmuligheder 

mellem leverandører af hjemmehjælpen. Denne hjælp skal som minimum udbydes af kommunen 

og en anden leverandør, dog foreligger mulighed for at modtage et fritvalgsbevis. Fritvalgsbeviset 

værdisættes af kommunen og betales af samme, når borgeren har indgået aftale med en 

leverandør. Dennes valg af leverandør har stor konsekvens for den videre momsbehandlig. 

EU-domstolen har fastslået i sagen C-141/00 Ambulanter Pfegedienst Kügler GmbH, der drejede 

sig om, hvorledes meget lignende ydelser til hjemmehjælp skulle afgøres, og om de faldt under 

momsfritagelserne. EU-domstolen har afgjort, at det ikke har nogen afgørende betydning for 

behandlingen af momsfritagelsen, i hvilken juridisk form leverandørerne er organiseret. Det er 

stadig op til de nationale myndigheder at fastlægge, hvem der kan anerkendes som ”andre 

anerkendte organer end offentlige” ved levering af momsfritaget ydelser. Både fysiske og juridiske 

personer kan anerkendes som ”andre organer der er anerkendt”
190, og selv virksomheder, der 

drives med gevinst for øje, kan anerkendes af de nationale myndigheder. I Danmark har man 

administrativt vedtaget, at det kun er de virksomheder, der leverer visiterede 

hjemmehjælpsydelser, der kan være omfattet af momsfritagelsen, da de anerkendes som 

offentlige retslige organer, når de leverer visiteret hjemmehjælp. Dette sikrer, at princippet om 

afgiftsneutraliteten er opfyldt. Dette vil sige, at der ikke sker nogen konkurrence forvridning, når 

det skal afgøres, hvem der er omfattet af momsfritagelsen. 

                                                           
190 Momssystemsdirektivet artikel 132, stk. 1, litra g) 
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Kommunerne vil være at betragte som afgiftspligtige personer, når de leverer visiteret 

hjemmehjælp, jf. Momsloven § 3, stk. 2, nr. 3. Grunden til dette er, at kommunerne leverer 

hjemmehjælpen i konkurrence med private leverandører, da disse reelt set kan levere de samme 

ydelser som kommunen. Visiteret hjemmehjælp er dog ikke momspligtigt, da der ikke er tale om 

levering mod vederlag, og transaktionen er derved ikke momspligtig efter Momsloven § 4, stk.1. 

Dette gør sig gældende, når kommunen leverer visiteret hjemmehjælp til sine borgere, og når 

kommunen er partshaver i et fælleskommunalt selskab, der leverer den visiterede hjemmehjælp i 

partshaver kommunen. Selvom kommunen modtager egenbetaling ved midlertidig hjemmehjælp, 

er der ikke tale om levering mod vederlag, da egenbetalingen er indkomstafhængig. Dette slog 

EU-domstolen fast i C-246/08 Kommissionen mod Finland. 

Offentlige virksomheder har gennem den regionale og kommunale momsrefusionsordning fradrag 

for udgifter til udførelse af hjemmehjælp, der er momsfritaget efter Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2. 

Dette kunne som udgangspunkt føre til konkurrenceforvridning mellem offentlige og private 

leverandører, da private ikke har samme mulighed for momsfradrag for udgifter til momsfritaget 

aktiviteter. Momsfritagelsen for hjemmehjælpsydelser gælder kun for offentlige virksomheder og 

ikke private virksomheder, der leverer visiterede hjemmehjælp. Dette gør, at private 

virksomheder bliver momspligtige af den visiterede hjemmepleje, som herefter åbner privates 

mulighed for momsfradrag, jf. Momsloven § 37. Selvom private pålægges momspligt for at levere 

visiteret hjemmehjælp, skaber dette ikke konkurrenceforvridning, da kommunerne kan fradrage 

momsen på hjemmehjælpsydelsen gennem momsrefusionsordningen. Dermed kan vi konstatere, 

at der på den visiterede hjemmehjælp ikke opstår situationer, hvor der er konkurrenceforvridning 

mellem offentlige og private i forhold til momsbehandlingen. 

Når borgeren tilkøber ydelser, som leveres af frikommunerne vil ydelserne ikke være omfattet af 

momsfritagelsen, jf. Momsloven § 13, stk. 1 nr. 2, da tilkøbsydelser ikke opfattes som omfattet af 

momssystemdirektivet artikel 132, stk. 1 litra g). Selvom tilkøbsydelserne skulle kunne indeholdes 

i momsfritagelsen, ville dette ikke skabe konkurrenceforvridning, da kommunerne ikke har 

mulighed for at fradrage købsmomsen gennem momsrefusionsordningen. Tilkøbsydelser er 

dermed momspligtige leverancer for både kommunen og private leverandører, og dermed 

behandles disse efter reglerne i Momsloven. 

Det kan hermed konstateres, at der ikke på hjemmehjælpsområdet sker konkurrenceforvridning 

mellem offentlige og private virksomheder. Dette vil dermed sige, at momsbehandlingen af 

hjemmehjælpsydelser ikke skulle give nogle konkurrencemæssige problemer, såfremt alle 
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kommuner skulle få tilladelse til at levere tilkøbsydelser som det blev foreslået af Ninna Thomsen 

under den kommunale valgkamp i Københavns kommune.191 

4.2 Salg af mad fra kantiner og boder på folkeskoler 

”Når skoledagen bliver længere, bliver det endnu vigtigere at få et godt frokostmåltid.” 

(Formand for børn og ungeudvalget i Aarhus, Thomas Medom)192 

I 2010 vedtog et bredt forlig i Folketinget, at der skulle satses på sundere mad i daginstitutionerne 

og folkeskolerne. Allerede fra 2011 var kommunerne forpligtet til at tilbyde et sundt måltid til 

daginstitutionerne. Dette skulle nu videreføres til skolerne. Tiltaget mødte i midlertidigt stor 

modstand i børnehaverne og i særdeleshed hos forældrene. Modstanden skyldtes især, at 

forældrene følte, at de blev frataget deres ret som forældre til at varetage, hvad der er bedst for 

deres barn. Især prisen for disse måltider faldt ikke i god jord. En prisstigning på ca. 600 kr. pr. 

måned, dækkende 20 madpakker til en 3-6-årige, syntes ikke rimeligt. Hele projektet blev derfor 

ændret, således det var op til de enkelte forældrebestyrelser at afgøre, om daginstitutionerne 

eller skolerne skulle være med i tiltaget om sundere mad.193 

I dette afsnit vil vi se nærmere på momsbehandlingen af salg af mad i de danske folkeskoler, 

hvilket lovgrundlag, der er for de enkelte regler samt de forskelle på reglerne, der er for de 

enkelte aktører. 

4.2.1 Beslutning vedrørende regler for mad i folkeskoler 

I Danmark er det de 98 kommuner, der driver de danske folkeskoler. Retningslinjer og regler for 

denne drift bliver udstukket fra undervisningsministeriet og er sammenfattet i Folkeskoleloven.194 

Denne lovs § 2, stk. 1 siger, at det er landets kommunalbestyrelser, der har ansvaret for, at alle 

børn i kommunerne har ret til vederlagsfri skolegang i de danske folkeskoler. Det betyder, at der 

ikke er forældrebetaling for skolegang i den danske folkeskole. Modsat folkeskolerne findes 

privatskolerne. Disse skoler drives ikke af kommunen men af skolens egen bestyrelse. Privatskolen 

får et tilskud pr. elev på samme vilkår som den almindelige folkeskole, men driften er skolen alene 

om. Derfor opkræves forældrene et beløb, som skal dække de udgifter, der svare til de 

                                                           
191 Artikel: ”Borgmester: Tilkøbsydelser til ældre i København er en god ide” dr.dk 
192 ”Skoler skal tilbyde sunde madpakker”, Jyllandsposten 
193 Dagstilbudsloven § 17 
194 Lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, herefter Folkeskoleloven 
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folkeskolen får dækket af kommunerne. Privatskolen skal efterleve rammerne for folkeskoleloven 

på samme vilkår som de kommunale skoler. 

I folkeskolelovens § 40 stk. 2 listes en række områder, hvor kommunalbestyrelsen har 

kompetencer til at fastsætte de gældende regler for den pågældende kommune. Dette kan for 

eksempel være om inddeling af skoledistrikter jf. § 40 stk. 2 nr. 3, antallet af skoledage og 

klassedannelser jf. § 40 stk. 2 nr. 5 eller madordninger jf. § 40 stk. 2. nr. 7. Vedrørende disse 

madordninger pålægger lovbekendtgørelsen, at det er kommunalbestyrelsens ansvar at beslutte, 

hvorledes disse madordninger i den enkelte kommune skal finansieres. Det vil sige, om der skal 

være fuld kommunal finansiering, eller om der er tale om fuld eller delvis finansiering fra 

forældrene. I Danmark må man som tidligere nævnt ikke opkræve betaling for undervisning, men 

finansiering af madordninger i undervisningstiden er kommunalt bestemt. 

Det er dog kun de overordnede rammer, der bliver besluttet af kommunalbestyrelsen, men 

beslutter kommunen, at der skal være mulighed for en madordning på skolerne, er det op til 

skolebestyrelserne på de enkelte skoler at vedtage, hvorledes denne ordning skal sammensættes 

på netop deres skole jf. Folkeskoleloven § 44 stk. 9.  Den første beslutning går først og fremmest 

på, om der overhovedet skal være en madordning eller kantinedrift på skolen, eller om det er 

forældrenes ansvar at tilbyde børnene ”sunde” madpakker. Selve finansieringsspørgsmålet er op 

til kommunalpolitikkerne, men valget af leverandør til selve maden, udbud af mad og personale til 

salg er en beslutning, der tages på skolen. 

4.2.2 Leverandører af mad til folkeskoler 

Med hensyn til den videre behandling af moms på mad i folkeskolerne, er det vigtigt at få klarlagt, 

hvilken type leverandører af disse ydelser, der kan være tale om.  Ifølge Folkeskoleloven § 40 stk. 

9 er det som nævnt skolebestyrelsen på de enkelte skoler, der vælger den type leverandør, som 

skal benyttes på deres skole. De kan vælge at købe maden til skolekantinen hos en ekstern 

leverandør altså en privat virksomhed. Der er en række virksomheder i Danmark, der netop har 

specialiseret sig i at lave mad, som lever op til de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen i Danmark 

mener at være optimale som mad til børn i den skolepligtige alder. En anden mulighed ved 

eksterne leverandører er varer, som leveres til skolers elevboder. Her er der tale om et begrænset 

udvalg af produkter, der kan købes, og ofte har de karakter af frugt og mindre brødvarer, men 

ikke deciderede retter. 
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Den anden type leverandør er den interne. Med dette menes der, at skolen selv har ansat 

personale til at producere maden til kantinen.  Nogle gange er der tale om personale, der 

indkøber og forarbejder maden, mens andre gange får dette personale hjælp af eleverne på 

skolen.  På denne måde kan hele processen med forarbejdning af fødevarerne inddrages i 

undervisning, der både er gavnligt for personale og elever. 

Den tredje type leverandører er andre kommunale institutioner altså en offentlig virksomhed. Det 

kan for eksempel være et storkøkken på et af kommunens plejehjem eller et driftskøkken på en af 

kommunens andre skoler.  De indkøber og forarbejder fødevarerne og sælger dem videre til 

folkeskoler i og uden for kommunen. 

4.2.3 Momsbehandlingen af mad til folkeskoler 

De ovenstående to afsnit omhandler, hvem der tager beslutninger om finansiering, leverandør og 

type af madordning. Disse elementer har alle indflydelse på den videre momsbehandling. 

Vi har i denne case valgt at tage udgangspunkt i folkeskolerne. Som tidligere nævnt har vi ikke 

brugerbetaling i den danske folkeskole jf. Folkeskoleloven § 49, stk. 1. Der er dog en række 

undtagelser til dette i Folkeskolelovens § 50, som blandt andet dækker undervisning ud over 

lovpligtig undervisning, voksen undervisning, skolefritidsordninger, skolerejser m.m. Normalt er 

momspligtige udgifter i forbindelse med undervisning fritaget for denne moms jf. Momsloven § 

13 stk. 1 nr. 3, som fritager alle udgifter, der har ”... karakter af skolemæssig eller faglig 

undervisning, samt levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil”.
195 

Folkeskolernes salg af mad i kantiner og boder er dog ikke umiddelbart underlagt denne 

fritagelse.  Som udgangspunkt er salg af mad mod et vederlag en momspligtig transaktion. Bliver 

dette salg ligeledes foretaget af en afgiftspligtig person, skal der pålægges moms på købssummen. 

Det er altså afgørende, om der sker en betaling for varen, og hvem sælgeren er. 

Med hensyn til mad i folkeskolerne, så vi tidligere, at det var op til kommunalbestyrelserne at 

træffe beslutning, om der skulle være fuld forældrebetaling, delvis eller fuld kommunal 

finansiering af ordningen. Ser man på situationen med fuld forældrebetaling er transaktionen 

momspligtig jf. Momsloven § 4 stk. 1. Er der derimod tale om fuld kommunalfinansiering kan det 

diskuteres, om der er tale om levering af varer imod vederlag, da der er her er tale om, at 

kommunen yder et tilskud til kantineordningen på skolen. Et tilskud til en ordning er ikke det 

                                                           
195 Momsloven § 13 stk.1 nr. 3 
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samme som vederlag, da det ikke er de enkelte køb, der bliver ydet tilskud til, men hele ordningen 

over tid, der bliver tildelt et tilskud. Der er os bekendt endnu ingen kommuner i Danmark, der har 

valgt denne model med fuld finansieret madordning. Tilbage er så muligheden, hvor kommunen 

betaler en del af madordningen og forældrene betaler resten. Ved denne løsning er kommunens 

betaling ikke en betaling per styk købt mad. En sådan ordning vil næsten altid være sammensat 

således, at sælgeren, som kan være skolen eller en tredjemand, vil modtage et tilskud til 

ordningen. Det kan være et årligt tilskud, men det kan også være et tilskud, der bliver reguleret i 

løbet af året. Dette fungerer ved, at der gives et startbeløb, som reguleres X antal gange årligt i 

forhold til antallet eller beløb af solgte varer. Dette tilskud er ikke at betragte som en del af 

vederlaget for det mad, der købes af eleverne. Det kan forældrebetalingen derimod, da denne 

udgift kan knyttes direkte til de enkelte køb. 

Selvom der er tale om en afgiftspligtig person og en momspligtig transaktion, kan købet af mad i 

folkeskoler stadig blive momsfrit. Dette skyldes momsfritagelsen i Momsloven § 13. I denne 

paragraf listes de områder, der kan fritages for moms. Momsloven § 13 stk. 1 nr. 3 omhandler 

undervisning og her nævnes, at ud over undervisning fritages ligeledes ”… levering af varer og 

ydelser med nær tilknytning hertil…
196

”. I det tidligere afsnit 3.3 Momsfritagende leverancer, så vi 

at momssystemdirektivet listede en række ydelser af almen interesse, der fritages for moms. Dog 

siger momssystemdirektivet art. 134, at selvom transaktioner falder ind under art 132. stk. 1, er 

der særlige undtagelser der alligevel gør transaktionerne momspligtige. For undervisning findes 

momsfritagelsen i momssystemdirektivet art. 132 stk. 1. litra i), men art. 134 stk.1 stiller 2 krav til 

at der er tale om momsfritagelse197: 

A. Transaktionerne skal være uomgængelig nødvendige 

B. Transaktionerne må ikke sigte på yderligere indtægter i konkurrence med momspligtige 

virksomheder 

I forhold til punkt A skal ydelserne være nødvendige for undervisningen, for at de kan kaldes i nær 

tilknytning hertil og blive momsfritaget herefter. I sagen, C-434/05 Horizon College, fra EU-

domstolen behandles en tvist, hvor en undervisningsinstitution, har ”udlånt” sine undervisere til 

en anden skole, hvorefter de har opkrævet et vederlag for denne undervisning. Tvisten går på, 

hvorledes der skal opkræves moms af denne ydelse eller ej. EU-domstolen finder hele sagen 

meget principiel og udtaler sig derfor generelt om forståelsen af momsdirektivssystemets art. 132 

                                                           
196 Momsloven § 13 stk. 1., nr. 3 
197 SKAT Den juridisk vejledning 2014-1: ”D.A.5.3 Undervisnings- og kursusvirksomhed ML § 13, stk. 1, nr. 3” 
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stk. 1 litra i. Særligt præmis 38-39 i sagen siger, at det er helt afgørende, at der er tale om ydelser, 

der ikke kan erstattes af andre uden at forringe kvaliteten af den undervisning, som er 

hovedmålet for modtagerne. Kan undervisningen ikke skaffes andet steds er den momsfritaget, 

ellers momspligtig. 

I forhold til punkt B må transaktionerne ikke være i konkurrence med andre momspligtige 

virksomheder, da der så ikke ville gælde lige regler for forskellige virksomhedstyper. I afsnittet om 

hjemmepleje, så vi hvorledes EU-domstolen har klarlagt, at det er ulovligt at forskelsbehandle på 

virksomhedsformen. Også i Horizon College sagen, C - 434/05, påpegede domstolen vigtigheden i 

afgiftsneutraliteten opretholdes. I præmis 42-44 påpeges, at det ikke er muligt at påkalde sig 

udtrykket ” i nær tilknytning hertil” for at opnå momsfritagelse, såfremt det er muligt at købe 

samme ydelser hos en privat momspligtig virksomhed, hvor samme transaktion ikke vil være 

momsfritaget. Dommen påpeger dog, at der skal være tale om en indtjening på disse bi-ydelser. 

Det vil sige ifølge EU-lov kan ydelser i nær tilknytning til hovedydelsen ikke fritages, såfremt man 

kan opnå indtægt på denne bi-ydelse, og den kan købes andet steds til samme kvalitet. 

I 2006-07 blev en række sager på dette område afprøvet i de danske domstole. Der var inden 

dommen megen tvivl om, hvorledes loven skulle tolkes, og hvad der egentligt kunne medregnes i 

nær tilknytning til undervisning. Eksempler på ydelser og varer, der ifølge domstolen er 

momsfritaget, er udlejning af bærbare computere,198 materialer til praktiske fag som 

håndarbejde, sløjd m.v.199 og salg til eller af egne svendestykker.200 Modsat fremkom også en 

række eksempler på ydelser og varer, der ikke kan momsfritages. Dette er blandt andet ydelser 

som undervisningsmateriale,201 overskudsmaterialer og videre salg af andre varer202 og 

elevproducerede varer og ydelser.203 Hovedgrundene hertil er, at varerne lige så godt kunne 

købes andet steds, hvor de ville være momspligtige. 

                                                           
198 SKM2007.17SR: adgang til PC er nødvendig for undervisning og udlejningen fra skolens side er ikke skabt 
med henblik på indtjening 
199 SKM2007.929LSR: Salg af elevens egen produktion, kan kun foretages i og med at eleven har udarbejdet 
produkter i undervisningen. Hermed er produktet i nær tilknytning til undervisningen 
200 SKM2007.934LSR: Svendestykket er kun udfærdiget på baggrund af undervisningen og er derfor i nær 
tilknytning hertil. 
201 SKM2006.783LSR: salg til elever af lærerbøger er momspligtige, da de er i konkurrence med 
boghandlerne. Dette er ikke til ulempe for skolen som får momsfradrag for de omkostninger de har i 
forbindelse med dette salg. 
202 SKM2007.934LSR Salg af overskudsmaterialer er ikke i tilknytning til undervisningen, derfor er det 
momspligtigt. 
203 SKM2006.66.LSR: Frisørydelser fra frisørskolen til en betalende kunde er ikke som del af undervisning, 
eller i tilknytning dertil, da ydelserne leveres mod vederlag til tredjemand uden for skolen. 
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Omkring salg af mad på skoler gælder der også helt særlige regler. Disse regler er meget 

forskellige, alt efter hvorledes salget fortages. 

Elevbetaling for mad er som udgangspunkt momsfri, hvis ydelsen anses for leveret med nær 

tilknytning til undervisning. I SKM2004.438.TSS ”Momsforhold for skoleboder og 

skolemadordninger”204 forholder SKAT sig til hvornår der kan være tale om momsfritagelse 

grundet begrebet ”i nær tilknytning til”. Dette er tilfældet, hvor skolen står for madordningen og 

denne varetages af personale, elever eller underleverandør. Der er dog et krav om, at salget ikke 

må foregå med hensigt på et reelt overskud. Derudover må driften af skolens kantine ikke være 

omfattet af lov om restaurations- og hotelvirksomhed, men da denne lov henvender sig til steder 

der udskænker stærke drikke,205 burde dette ikke være et problem for landets folkeskoler. Det er 

som udgangspunkt ikke afgørende, om det er skolens personale selv, der har produceret maden, 

eller om den er købt færdig. Momsfritagelsen sker i så fald, at ordningen er oprettet og drives 

som led i undervisningen. Dette kan gøres ved elevinddragelse i salget eller inddragelse i 

undervisningen om sundt og næringsrigt mad. Herved skabes i nær tilknytning til 

undervisningsrelationen og salget er momsfrit jf. Momsloven § 13 stk. 1, nr. 3. Der er ingen krav 

om, at undervisningen skal være i forbindelse med tilberedningen af maden. Man kan så 

diskutere, hvorledes madordningen er i tilknytning til undervisning, når der ikke er direkte 

forbindelse imellem de to. Kutymen er dog, at har skolebestyrelsen vedtaget en madordning på 

skolen, bliver der ligeledes lagt enkelte undervisningstimer i løbet af skoleåret til information om 

kost og sundhed. Dette bliver på mange skoler ofte lagt i forbindelse med skolernes motionsdag. 

Er skolen derimod ikke inddraget i madordningen, men det er en tredjepart, der står for indkøb og 

salg, er dette salg momspligtig, jf. Momsloven § 4 stk. 1, som et hvert andet salg af varer eller 

tjenesteydelser. Salget af mad på skolen kan være momsfrit, hvis skolen har ansat en økonoma til 

at stå for salget, men har denne økonoma forpagtet sig ind på skolen og står for kantinedriften, er 

det momspligtigt. Her drives egen virksomhed, og der er derfor ingen tilknytning til 

undervisningen og derfor opstår momspligten. 

Er der tale om elevboder, som sælger færdigvarer såsom mælk, frugt, brød og lignende er de 

fritaget for moms. Der er dog krav for at kunne opretholde denne status som ikke afgiftspligtig. 

Der skal føres særskilt regnskab for skoleboden. Det er skolens personale der køber ind til denne 

bod. Disse indkøb vil være momsbelagt, men denne moms vil kunne refunderes gennem 

                                                           
204 SKM2004.438.TSS Momsforhold for skoleboder og skolemadordninger, afsnit 2.1 
205 LBG Restaurationsloven § 1. 
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momsrefusionsordning. Priserne må ikke sættes lavere, end de kan dække alle omkostninger til 

indkøb til boden. Skolen må altså ikke yde et tilskud til at holde priserne lavere. Priserne vil i 

forvejen kunne holdes lave, da momsen på indkøbene refunderes, og varerne derved vil være 20 

% billigere end i almindelige butikker. Et eventuelt overskud på salg af produkter, skal komme 

eleverne til gode. Ofte skiftes en årgang til at stå for boderne, hvorefter overskuddet bliver et 

bidrag til klassernes lejrtur. Så længe omsætningen i boden er under 50.000 kr. årligt,206 som er en 

af definitionerne til økonomisk virksomhed, og kan de tre krav dokumenteres, så kan salget foregå 

momsfrit. 

Indtil videre har vi kun behandlet salg af produkter, der indgik i madordningen. Såfremt 

skolekantinen eller boden sælger varer der ligger ud over frokostmåltidet, skal dette særskilt 

momsbehandles. Det kan være varer som chokolade, slik, sodavand. Disse produkter ligger ud 

over momsfrie madordninger, da disse skal være normdannende og adfærdsregulerende for børn 

i en retning, sådan at de lærer at indarbejde sunde kostvaner.207 Dette kan man ikke just sige er 

gældende for slik, sodavand og deslige. Falder varer ikke under madordningen kan de heller ikke 

fritages for moms efter Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3. Det er dog stadig ikke sikkert, at handlen 

med disse vare bliver momspligtige. Såfremt kantinen eller boden ikke har en årlig omsætning 

over 50.000 kr. anses kantinen/boden ikke som en afgiftspligtig person, jf. Momsloven § 48, og 

derved skal der ikke pålægges de enkelte varer moms. Et andet problem er, hvorledes salg til 

personale skal behandles.  Ved salg til personale kan man ikke snakke om tilknytning til 

undervisning, da det ikke er personalet, der modtager undervisningen. Da det ikke er muligt, at 

benytte fritagelsen i § 13, stk. 1, nr. 3 vil sådanne salg være momspligtige. Det er dog igen her 

muligt at transaktionen bliver momsfri, grundet en omsætning under de 50.000 kr. og derved ikke 

salg fra afgiftspligtig person. 

Leveres der varer fra kantinen eller skoleboden til møder på skolen er disse momsfrie, jf. 

Momsloven § 9, som frigør leverancer mellem kommunale institutioner inden for samme 

kommune. Det samme er gældende, såfremt skolens kantine leverer mad til andre kommunale 

skoler. Er der tale om en leverance til en privatskole derimod, bliver salget momspligtig, såfremt 

den årlige omsætning overstiger 50.000 kr. om året. Det er samme regel, der bruges i den 

forbindelse, hvor en folkeskole får leveret mad fra et nærliggende plejehjem. Dette opkøb og 

videresalg vil ligeledes være momsfrit, da det foregår mellem to af kommunens institutioner. 

                                                           
206 Momsloven § 49, stk. 1. 
207 SKM2004.438.TSS Momsforhold for skoleboder og skolemadordninger 
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4.2.4 Diskussion 

I de foregående afsnit har vi opridset, hvorledes vi fortolker loven for madordninger i de danske 

folkeskoler. I dette afsnit vil vi se på, hvorledes der kan opstå problemer eller uligheder med disse. 

Et af de spørgsmål man kan stille sig selv, er hvorledes det er rimeligt at madordningen i én 

folkeskole er gratis, mens den i naboskolen har egenbetaling for forældrene. Dette kan opstå, 

såfremt skolerne ligger i hver sin kommune. I den ene kommune kan kommunalbestyrelsen have 

valgt at finansiere hele ordningen, mens bestyrelsen i den anden kommune har valgt 

forældrebetaling. På mange områder har vi ens ydelser til alle i Danmark, men ikke lige på dette 

område. Her er det hver enkelt kommune, der tager stilling til, hvorledes ordningen skal skrues 

sammen. Det vil sige, i princippet kan der eksistere hundredvis af forskellige madordninger i de 

danske folkeskoler. Spørgsmålet er så, om alle disse ordninger behandles ens med hensyn til 

moms. 

Men ikke nok med at der kan være 98 forskellige ordninger, så kan der være endnu flere 

forskellige priser. Dette kan endda forekomme for nøjagtig samme mad. Så kan man spørge sig 

selv om det er rimeligt? Et eksempel kan være to skoler i samme kommune. Den ene skole har sin 

egen kantine med en økonoma ansat til at forberede maden. Derudover bliver der ugentligt 

inddraget elever fra de større klasser, der hjælper med forberedelserne til frokostmåltidet, imod 

at der samtidig undervises i madhygiejne, kostvaner og madgrupper. Ud fra reglerne i det 

foregående afsnit er denne ordning fritaget for moms jf. Momsloven § 13, stk. 1 nr. 3, da dette 

falder ind under i nær tilknytning til undervisning. Forældrebetalingen vil her altså være fritaget 

moms. I naboskolen 3 km. derfra har de ikke en økonoma ansat af skolen, men derimod har 

skolen forpagtet driften af kantinen til en lokal virksomhed. Den ansatte i virksomheden bruger 

skolens lokaler til at forberede maden og sælger den derfra. Denne virksomhed er momspligtig, 

og alle transaktioner i forbindelse med denne kantinedrift er også momspligtig jf. Momsloven § 4, 

stk. 1. De varer der her købes, er derfor pålagt moms. Så en sandwich der koster 20 kr. at 

producere, vil på denne skole koste 25 kr., mens den i den første skole kun vil koste de 20 kr. 

Et andet eksempel er skole A, der ligger i kommune L, producerer selv mad og sælger det i skolens 

kantine. Samtidig er køkkenet så stort, at det også leverer til to andre skoler, skole B og skole C. 

Skole B ligger også i kommune L, men skole C ligger i kommune M. Geografisk er der ikke langt 

mellem skolerne, men skole C ligger i en anden kommune. Det betyder, at prisen på maden i skole 

A og B begge er momsfritaget, mens der i skole C skal pålægges moms, da det er en anden 

kommune, der videresælger varerne. Er dette rimeligt? Det er nøjagtig samme varer, der findes i 
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alle tre skoler, og de er også bearbejdet samme sted, men varen er 20 % billigere på de to af 

skolerne end på den sidste. Det er alle tre offentlige skoler, men grundet den ene skole ligger i en 

anden kommune, kan fritagelsen offentlige institutioner imellem ikke benyttes. 

Et tredje eksempel er, hvis en skole med egen kantine, som drives af skolen, laver mad til 

møderne på skolen. Disse køb til møder har vi tidligere set er momsfrie jf. Momsloven § 9 om salg 

mellem to offentlige institutioner inden for samme kommune. Skulle skolen derimod ud og købe 

forplejning til samme møde hos en ekstern leverandør, ville ydelsen blive momspligtig. Er dette 

rimeligt? Det vil blive meget svært for en privat virksomhed at konkurrere med kantinen på 

skolen. For det første er de oppe imod en barriere om at få skolens personale til at fravælge deres 

”egen” virksomhed, her kantinen. Derudover skal de private virksomheder være dygtige til at 

konkurrere på prisen, da de er pålagt at lægge ekstra 25 % på i forhold til andre offentlige 

institutioner inden for kommunegrænsen. Skolen har dog mulighed for at få refusion af momsen 

gennem momsrefusionsordningen. Dette betyder at private virksomheder og offentlige køkkener 

bliver ligestillet i konkurrence, da det ikke for skoleledelsen vil have nogen konsekvens at vælge 

den en frem for den anden leverandør. 

 For den madordning som eleverne benytter, er køberen forældrene/eleverne. De har ikke 

mulighed for at vælge imellem leverandører, såfremt de benytter denne madordning. Dette har 

de kun hvis de vælger selv at stå for madpakkerne. Det er skolebestyrelsen, der vælger hvilken 

type madordning, hvis der overhovedet er en madordning. Køberne har så det valg at tilslutte sig 

eller lade være.  Det betyder også, at leverandørerne ikke konkurrerer indbydes på prisen over for 

slutkøberen, nemlig forældrene. Leverandørerne skal udpeges af skolebestyrelsen og det er her 

de skal kunne kvalificere deres produkter og pris. Det er så op til skolebestyrelsen at afgøre, hvem 

der skal levere mad på den enkelte skole. Her spiller prisen selvfølgelig også en rolle. Det er derfor 

vigtigt for parterne, at de spiller med lige vilkår. Det kan man jo så diskutere, om det er, når den 

ene part kan gøre det momsfrit, mens den anden part er momspligtig. 

Fordelen for de eksterne leverandører er, at de ikke har krav til deres underleverandører. Hos de 

offentlige har mange kommuner valgt at binde sig til indkøbsaftaler på tværs af afdelinger i hele 

kommunen. De kommuner, der er underlagt denne indkøbsordning, har modsat en ulempe, da de 
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er bundet til at købe deres råvarer gennem denne ordning og derved ikke har mulighed for at 

købe varerne, hvor de er billigst.208 

Samlet set må vi sige, at der er stor forskel på, hvem der er sælger, og hvorledes momsen skal 

behandles. Dette har især betydning, hvor der er forældrebetaling for ordningen, da de ikke har 

samme mulighed for momsrefusion, som det offentlige har. Ligesom ved hjemmehjælpsydelser 

har de offentlige mulighed for momsrefusion på en række momspligtige transaktioner for at 

kunne sidestille private leverandører med offentlige. Denne mulighed har forældrene ikke. Derfor 

vil det især være dem, der vil kunne mærke denne forskel. Som tidligere nævnt er det imod EU's 

regler at forskelsbehandle med hensyn til moms ud fra virksomhedstype. Man kan diskutere om 

det ikke er det, der er tilfælde her, da det er sælgertypen, der afgører momsbehandlingen. I 

Danmark er der dog fra SKATs side valgt denne opdeling og fortolkning af Momsloven. 

 Indtil nu har udgangspunktet været de danske folkeskoler. For privatskolerne gælder samme 

overordnede regler.  Drives kantinen således ordningen falder ind under i nær tilknytning til 

undervisning, er salget momsfritaget, såfremt det er skolen selv, der driver kantinen. Privatskoler 

kan dog ikke blive momsfritaget, når de videresælger mad fra kommunale institutioner, som 

folkeskolerne kan. Dette skyldes, at privatskoler ikke er at opfatte som offentlige virksomheder og 

derved ikke falder ind under Momsloven § 9. Samme regel er ligeledes skyld i, at kantinen på en 

privatskole ikke kan sælge momsfrit til skolens møder og lignende. Det er således kun salg til 

elever der vil kunne momsfritages, hvis det udfærdiges, således det falder ind under ”i nær 

tilknytning til” undervisning. 

4.2.5 Mad på andre offentlige institutioner 

Dette kapitel omhandler primært de danske folkeskoler. Vi har dog alligevel undersøgt, hvorledes 

madordninger, på andre offentlige institutioner behandles i forhold til folkeskolerne. Som 

udgangspunkt mente vi at kunne drage paralleller til daginstitutioner som børnehaver og 

vuggestuer. I 2010 vedtog daværende regering lov om fleksible frokostordninger i daginstitutioner 

mv.209 Her blev kommunerne pålagt at tilbyde alle børn i landets daginstitutioner et dagligt sundt 

måltid. Det er her ligesom i skolerne op til forældrebestyrelserne at afgøre, om de enkelte 

institutioner skal tilmelde sig den kommunale ordning, have ordning gennem tredjemand eller 

forældrene selv skal smøre madpakker. Ligeledes som på skolerne er det op til 

                                                           
208 Flere kommuner har gennem længere tid været bundet af de lokale kommunale indkøbsordninger. 
Enkelte kommuner har gjort op med denne praksis jf. http://www.avisen.dk/kommune-giver-efter-ny-
indkoebsordning-klar_141096.aspx 
209 LBK nr. 668 af 17/11/2011 om dag- fritids og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) 
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kommunalbestyrelsen at afgøre, hvorledes finansiering skal foregå. Set fra et momsmæssigt 

synspunkt er der mange ligheder her til skolemadsordninger. Er det kommunale institutioner, der 

leverer maden, det kan for eksempel være institutionen selv eller en anden i kommunen, så er 

ydelsen momsfrit. Er det derimod en tredjemand, der leverer maden til institutionen, vederlaget 

for dette momsbelægges også selvom det er kommunen, der inddriver forældrebetalingen. 

Et andet område er salg af mad i cafeer på plejehjem. Skatterådet har i 2010 truffet afgørelse om 

at momspligt på salg af mad og drikkevarer fra cafeer er afhængig af, hvorvidt køberen er visiteret 

mad fra kommunens side. Vi så tidligere i afsnittet om hjemmehjælp, at såfremt ydelsen er 

visiteret, er ydelsen momsfrit. Det samme gør sig gældende her. Uanset om der er tale om en 

beboer på plejehjemmet eller en borger, der kommer på besøg, er det afgørende, hvorvidt 

borgeren har visiteret mad fra kommunen. 

Vi kan således konkludere, at de samme regler ikke er gældende for alle kantiner og cafeer i de 

offentlige institutioner. 

4.2.6 Opsamling 

I dette afsnit om madordninger i folkeskolerne har vi set, at der er to klare beslutningsaktører. 

Kommunalbestyrelserne træffer beslutninger, om hvem der skal finansiere disse madordninger, 

mens skolebestyrelserne på de enkelte skoler beslutter, hvorledes denne ordning skal 

sammensættes, og hvilke leverandører der skal tilknyttes. Dette har, som vi har set, stor 

indflydelse på, hvorledes momsbehandlingen skal fortages for salget af mad på de enkelte skoler. 

I nedenstående tabel er momsreglerne samlet i en oversigt ud fra, hvilken type ordning og type af 

salg, der er tale om. 
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Type af salg Krav Momspligt & 

begrundelse 

Skolen sælger mad til 

eleverne 

Madordningen må ikke skabe 

økonomisk gevinst 

Momsfrit jf. Momsloven § 13 

stk. 1 nr. 3 

Tredjemand sælger mad til 

eleverne 

Tredjemand forpagter driften af 

madordningen 

Momspligtigt jf. Momsloven § 

4, stk. 1 

Elevboder drevet af elever Årlig omsætning skal være under 

50.000 kr. 

Overskud skal komme eleverne 

til gode og må ikke indregnes i 

skolens drift. 

Momsfrit jf. Momsloven § 3, 

stk. 1 

Salg ud over madordning Skolebestyrelsen har klarlagt 

hvad madordningen dækker 

over. 

Momspligtigt, da det kun er 

den af skolebestyrelsen 

vedtaget madordning der kan 

falde ind under Momsloven § 

13, stk. 1, nr. 3, som i nær 

tilknytning hertil. 

Salg til personale på 

skolerne 

Årlig omsætning over 50.000 kr. Momspligtigt, da der ikke kan 

være tale om tilknytning til 

undervisningen. 

Salg til møder på skolen Årlig omsætning under 

50.000 kr. 

Momsfrit jf. Momsloven § 9, to 

institutioner inden for samme 

kommune levere momsfrie 

ydelser til hinanden. 

Salg til andre skoler Skolen der sælger denne ydelse 

skal være en kommunal skole. 

Den årlige omsætning skal 

overstige 50.000 kr. 

Kommunale skoler: Momsfrit 

jf. Momsloven § 9, salg mellem 

kommunale institutioner er 

momsfrit. 

Private skoler: Momspligtigt, 

jf. Momsloven § 3 stk. 2 nr. 3 

 

Med ovenstående regler ses, at Momsloven ikke er lige mellem offentlige og private 

virksomheder. Selvom det er samme produkter der sælges, er det meget afhængig af, hvem 

sælger er, hvorledes momsen skal behandles. 

Har skolen selv ansat personale til at varetage kantinedriften, så er salget af mad til eleverne 

momsfrit, da der kan argumenteres for, at det er i nær tilknytning til undervisning. Dette skyldes, 

at der i den danske folkeskole skal undervises i mad, kostvaner og sund livsstil. 
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Sælges der i stedet mad fra en elevbod, er dette også momsfritaget, da dette ikke anses for at 

være en økonomisk virksomhed, da varerne skal sættes til priser omkring kostpris og eventuelt 

overskud skal gå tilbage til eleverne i form af for eksempel tilskud til lejrtur, skolefest eller 

lignende. 

Sælger kan også være en anden offentlig institution. Ligger denne inden for kommunegrænsen 

fritages salget med begrundelse om, at salg offentlige institutioner imellem inden for samme 

kommune er fritaget. Er sælger derimod en tredjemand, altså en privat virksomhed, så er salget 

momspligtig. Det er således meget afgørende, hvem sælger er. 

EU har tidligere ytret mening om, at virksomhedstype ikke må være afgørende, hvorledes en 

transaktion momsbehandles. Man kan diskutere, om det ikke er det, der er tilfældet her. De 

tilfælde hvor der er betaling for madordning for kommunens side, er der for så vidt ingen forskel 

for køber med hensyn til moms, da momsrefusionsordningen udligner den pålagte moms fra 

private leverandører, som ikke er på de offentlige leverandørers salg. Problemet opstår, når der er 

forældrebetaling, da der her vil være forskel i priserne på madordningen. 

4.3 Sport og motion 

Idræt og sporten i Danmark startede som stort set alle andre steder i verden på amatørniveau. I 

Danmark har det været foreningslivet, der har taget sig af at samle sporten i samfundet, og der 

blev konkurreret på amatørniveau mellem de enkelte klubber. Deltagerne i sporten brugte den 

som en fritidsbeskæftigelse og var ikke økonomisk afhængig af udøvelsen af den sport, der blev 

udøvet i klubben.210 Kommunerne har traditionelt støttet amatørsporten, da den ligger i tråd med 

det offentliges ønske om at fremme sundhed og sociale vilkår. Kommunerne har igennem tiden 

opbygget sportsanlæg og støttet de lokale klubber. Ligeledes har kommunerne udnyttet 

mulighederne i sport i de socialt belastede områder til det sociale ungdomsarbejde og 

udvikling.211 

For en 30-35 år siden startede professionaliseringen af sporten i Danmark. Fodbold har været 

frontløber som en af Danmarks største sportsgrene. I 1972 gav DBU landsholdet lov til at benytte 

danskere, der spillede professionelt fodbold i udlandet. Årsagen til denne professionalisering var, 

at udlandet i flere år før var begyndt at benytte professionelle udøvere, som kan træne mere end 

amatørudøverne, og derved havde udlandet fået et forspring ved konkurrencerne og de danske 

                                                           
210 Analyse fra Konkurrencestyrelsen om Kommunal udlejning af idrætsanlæg, s.2 
211 Analyse fra Konkurrencestyrelsen om Kommunal udlejning af idrætsanlæg, s. 11 
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amatørudøvere havde svært ved at følge med i konkurrencen.212 Amatørsporten er dog stadig en 

stor del af sportsudøvelsen i Danmark, selvom motions - og fitnesscentrene har fået stor succes 

de sidste årtier. 

Der vil i det følgende afsnit blive gennemgået, hvorledes sport generelt i Danmark bliver udbudt 

for at skabe et overblik over dette marked. Herefter vil der blive gennemgået, hvornår der er tale 

om sportsudøvelse, og hvad der betragtes som ”i nær tilknytning til sportsudøvelse.”213 Herefter 

vil der blive gennemgået de forskellige udbydere og deres formål med driften. Reglerne for 

udlejning af fast ejendom med henvisning til sportsfaciliteter, vil blive gennemgået efter dette. Til 

sidst vil momsbehandlingen i de forskellige situationer blive gennemgået. 

4.3.1 Udbuddet af sportsudøvelse 

Det er foreninger og klubber, der som udgangspunkt tilbyder den egentlige sportsudøvelse, hvor 

der undervises i sport og træning. Kommunernes rolle er hovedsagligt at sørge for, at der er 

faciliteter til rådighed for disse klubber og foreninger. Dette vil dermed sige, at kommunen som 

oftest har bygget fodboldbaner og stations og derefter lejer dem ud til fodboldklubberne, som 

ligger i kommunen. 

De følgende afsnit vil blive behandlet med fokus på to former for idrætsudøvelse, svømning og 

fitnessaktivitet. Det ovenstående vil også være gældende for svømmehaler og for de fleste 

motionscentre, men der er eksempler på, hvor kommunen også driver motionscentre selv. 

Ved svømmehaler er det som oftest kommunen, der har opført bygningen og driver den, mens 

foreningerne lejer sig ind. Udøvelsen af selve sporten svømning er som sådan afhængig af at have 

adgang til vand for at kunne udøves, men det er egentlig ikke nødvendig at udøve i forening for at 

dyrke svømning. Det centrale ved svømning er dog at have adgang til vand at svømme i, hvilket 

også leveres af andre private virksomheder, som ikke normalt bliver betragtet i sammenhæng 

med sport nemlig Lalandia eller lignende badelande. Det man kan sige er, at der er to forskellige 

steder, hvor momsfritagelsen bliver taget i betragtning. Det er hvor selve aktiviteten svømning 

foregår, og når der udlejes adgang til svømmehaller(sportsfaciliteter) for udøvelse af sporten. 

Generelt ved svømning vil det være udlejning af sportsfaciliteter, hvor der er konkurrence mellem 

offentlige og private udbydere, da kommunerne i de fleste tilfælde ikke selv driver selve 

svømmeforeningen. 

                                                           
212 Analyse fra Konkurrencestyrelsen om Kommunal udlejning af idrætsanlæg, s. 11 
213 Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5 
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Motionscentre adskiller sig meget fra den øvrig sportsudøvelse grundet, at der er et stort marked 

for dette i den private sektor, hvor to af de helt store spillere er Fitness World og Fitness.dk. Dette 

er specielt et godt alternativ til den gruppe af mennesker, som ikke kan planlægge deres uge 

præcist efter, hvornår der er tid til at træne. Der findes dog nogle kommuner, hvor der er 

motionscentre, som drives af kommunen som for eksempel Hvidovre motionscenter214 eller 

foreninger, som det ses ved svømmehaler. Foreningsmotionscentre vinder i øjeblikket flere 

medlemmer og har svært ved at følge med udviklingen i medlemstallene. Blandt andet har Herlev 

Idrætsforenings fitnessafdeling måttet stoppe tilmeldingen grundet for stor interesse.215 En 

analyse fra Idrættens Analyse Institut fandt frem til i ”Overblik over den danske fitness-sektor – en 

undersøgelse af danske fitnesscentre”216 følgende fordeling af ejerforhold i fitnesscentre i 

Danmark: 

Tabel 3: Fordeling af ejerforhold blandt de danske fitnesscentre 

Type  Total Procent 

Enkelmands privateje 40 20% 

Ejet af Kapitalfond 18 9% 

Interessentskab 15 8% 

Anpartsselskab 39 20% 

Aktieselskab 24 12% 

Kommunalt ejet 8 4% 

Selvejende institution 8 4% 

Foreningsbaseret 35 18% 

Anden ejerform 9 5% 

Kilde: ”Overblik over den danske fitness-sektor”, Kasper Lund Kirkegaard, side 23 

Ud fra figuren kan det ses, hvorledes ejerforholdene fordelte sig i 2007. Det kan ses, at der er få 

kommuner, som ejer motionscentre, men at det overvejende er private og kommercielle centre, 

som dominerer markedet. I 2007 var fordelingen, at 70 % af motionscentrene ifølge rapporten var 

kommercielt drevet.217 

Denne forskel i hvorledes sportsudøvelse tilbydes gør, at forskellige regler skal i spil, alt efter om 

der er tale om lang eller kort lejeperiode som adgang til en facilitet. Ved lang lejeperiode vil der 

være tale om leje af fast ejendom, mens der ved kort lejeperiode vil være tale om leje af 

sportsfaciliteter. 

                                                           
214 http://www.motionscenter.hvidovre.dk/velkommen.aspx, Besøgt den 19-04-2014   
215 http://www.hifitness.dk/proc_intro.asp , Besøgt den 19-04-2014 
216 Delrapport til projekt ”Sved for millioner” 2007 
217”Overblik over den danske fitness-sektor”, side 23 
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4.3.2 Momsfritagelse for sportsudøvelse 

I det efterfølgende afsnit vil blive gennemgået den overordnede regulering, som knytter sig til 

momsfritagelsen for sportsudøvelse. Denne gennemgang skal sikre en forståelse for reguleringen 

til den senere analyse af de enkelte udbydere i afsnit 4.3.3. 

Når der er tales om, at udøvelse af sport og fysisk træning er momsfritaget, er det for at udbrede 

den almene interesse og ikke at beskatte et område, som der ønskes, at folket udfolder sig på.218 

Momsloven afspejler momssystemdirektivet og derfor vil der kun blive gennemgået 

bestemmelsen ud fra Momsloven. 

"Ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, 

der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere...” - Momsloven § 13, 

stk. 1 nr. 5219 

Det kan ses ud fra bestemmelsen, at der er to betingelser for at kunne blive omfattet af 

momsfritagelsen, nemlig at ydelserne skal være til deltagelse i sport eller fysisk træning, samt at 

det skal præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje. 

Ydelserne skal som tidligere angivet fortolkes snævert220 og dermed kun omfatte de ydelser, som 

er relateret til sport og fysisk træning. Det vil sige, at det kun er de ydelser, som er direkte 

relateret til sportsudøvelse, der er omfattet af momsfritagelsen, men denne ydelses 

sammensætning kan indeholde en større andel af ikke-sportsrelaterede ydelser. I en dom fra EU-

domstolen kan man se netop dette. Sag C-18/12 mesto Zamberk drejede sig om en kommunal 

svømmehal, der tilbød ydelser af sportsaktivitet og ydelser, der havde et mere rekreativt formål 

end sportsudøvelse. Domstolen blev spurgt til om ydelser som et vandland tilbyder, hvor der 

indgår andre ydelser af mere underholdnings - og rekreative formål end rene sportsaktiviteter kan 

omfattes momsfritagelsen. Domstolen kom frem til, som i alle sager, hvor ydelserne indeholder 

flere enkelte delelementer, at denne samling af ydelser skulle vurderes efter praksis om en 

sammensatydelse.221 EU-domstolen afsagde, at det var op til den nationale ret at afgøre i den 

specifikke sag, om ydelsen kunne omfattes af momsfritagelsen, men der skulle tages hensyn til, 

hvad den gennemsnitlige forbruger ville betragte denne enkelte ydelse som. Det var derudover 

vigtigt, at den nationale domstol tog med i overvejelserne, at der reelt var vandbassiner, som 

                                                           
218 C-18/12 mesto Zamberk, præmis 23 
219 LBK nr. 106 af 23/01/2013 – bekendtgørelse af lov om merværdiafgift 
220 Se afsnit 3.3 
221 C-18/12 mesto Zamberk, præmis 28-32. Se afsnit 3.4 for yderligere information om sammensatte ydelser 
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kunne bruges til udøvelse af svømning.222 Det skulle dog ikke tages i betragtning, at en mindre del 

af de besøgende ikke ville benytte faciliteterne med hensigt på at udøve svømning.223 Der skulle 

findes en overordnet løsning for adgangen til vandlandet, og det skulle ikke vurderes for hver 

besøgende.224 

I samme sag blev der også spurgt til, om spontan og uorganiseret sport, som ikke har til hensigt at 

deltage i konkurrence, var omfattet af momsfritagelsen. EU-domstolen kom frem til, at 

bestemmelserne skulle fortolkes efter formålet med samme.225 Domstolen afsagde, at der ud fra 

ordlyden i bestemmelsen i momssystemdirektivet artikel 132, stk. 1, litra m) var hjemmel til 

momsfritagelse af en generel udøvelse af sport og fysisk træning.226 Formålet med bestemmelsen 

er at udbrede sport og fysisk træning til den brede befolkning.227 EU-domstolen kom frem, til at 

det ville stride imod formålet med bestemmelsen, hvis momsfritagelsen blev begrænset til kun at 

omfatte systematiseret og organiseret sport med henblik på deltagelse i konkurrence.228 Det vil 

dermed sige, at alle former for sportsudøvelse skal omfattes af fritagelsen, dog ikke de af ren 

rekreativ og underholdningsmæssig sammenhæng.229 

Hvis ydelserne dermed er uomgængeligt nødvendige230 for udøvelsen af sporten, skal det 

samtidigt præsteres af organer, som ikke leverer ydelserne med gevinst for øje. Tidligere var 

denne betingelse ikke skrevet direkte ind i Momsloven, hvilket gjorde, at Østre landsret i 2000 

kunne afsige en dom, som fritog to bowlingscentres erhvervsmæssige udlejning af baner for 

momspligten.231 Herefter blev betingelsen om drift uden gevinst for øje indført i 

momslovgivningen. 

Når virksomheder drives uden gevinst for øje, betyder det, at der ikke sigtes efter at skabe 

overskud ved driften af virksomheden. Det vil sige, at det ikke er formålet med virksomheden, at 

skabe indtjening til ejerne af virksomheden. Virksomheden vil have en grundtanke om at ”hvile-i-

sig-selv”, hvilket vil sige at priserne vil afspejle de omkostninger, som selskabet har ved leveringen 

af ydelserne. Men betyder dette så, at disse organer slet ikke må generere noget overskud 

                                                           
222 C-18/12 mesto Zamberk, præmis 34 
223 C-18/12 mesto Zamberk, præmis 35 
224 C-18/12 mesto Zamberk, præmis 36 
225 C-18/12 mesto Zamberk, præmis 20 
226 C-18/12 mesto Zamberk, præmis 21 
227 C-18/12 mesto Zamberk, præmis 23 
228 C-18/12 mesto Zamberk, præmis 24 
229 C-18/12 mesto Zamberk, præmis 22 
230 Momssystemdirektivet artikel 134, stk. 1, litra a) 
231 TfS 2000.161ØLD 
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overhovedet, for ikke deres aktiviteter pludseligt bliver momspligtige af deres aktiviteter. Er det 

kun organet sportsaktiviteter, som skal være uden gevinst for øje eller skal organets samlede 

aktiviteter tages i betragtning til afgørelse, hvilken hensigt organet drives med. 

Disse spørgsmål har EU-domstolen beskæftiget sig med i sagen C-174/00 Kennemer Golf & 

Country Club, der drejede sig om en golfklub, hvis formål i henhold til vedtægterne var at udøve 

og fremme sport og spil, navnlig golfsport, samt at eje et golfkompleks og et klubhus. 

Medlemmerne betalte et fast årligt kontingent efter at have betalt et optagelsesgebyr. Udover 

medlemmerne kunne personer, der ikke var medlem, benytte golfkomplekset mod et dagsgebyr. 

Denne indtægt udgjorde næsten en tredjedel af det beløb, som medlemmernes kontingent 

udgjorde. Sagen drejede sig om Kennemer Golf & Country Club skulle opfattes som et organ med 

gevinst for øje, da der blev genereret systematisk overskud ved deres forretning, men 

overskuddet blev hensat som reservefond på balancen til dækning af løbende udgifter året efter. 

EU-domstolen kom frem til, at ud fra ordlyden af bestemmelsen i momssystemdirektivet, at det er 

samtlige aktiviteter, som organet præsterer og ikke kun sportsaktiviteterne, som skal afgøre om 

et organ arbejder med gevinst for øje.232 Domstolen udtalte at havde det kun været 

sportsaktiviteterne, ville det medføre, at kommercielle virksomheder kunne omfattes af 

momsfritagelsen, hvilket ikke er bestemmelsens formål.233 

Domstolen kom også frem til, at det vigtige ved afgørelse af, om et organ arbejder med gevinst for 

øje, er, hvad organets formål er.234 For at et organ kan omfattes af momsfritagelsen, må det ikke 

have til formål at skabe økonomisk overskud til fordeling mellem organets medlemmer. Det, at 

organet tilfældigt eller systematisk skaber overskud, ændrer ikke ved den overordnede 

klassificering af organets formål, så længe overskuddet ikke fordeles mellem medlemmerne af 

organet.235 Dermed gør det ikke noget, at organet ender regnskabsåret med en positiv saldo. 

Havde organet skulle gå i ”nul” hvert år, altså opbruge hele sin indtægt, ville et organ ikke kunne 

opbygge reserver til vedligeholdelse eller forbedringer af organets anlæg. EU-domstolen afsagde 

dermed, at organer ikke arbejder med gevinst for øje, selvom det systematisk tilstræber at skabe 

overskud, så længe at overskuddet anvendes til at udføre sine tjenesteydelser.236 

                                                           
232 C-174/00 Kennemer Golf & Country Club, præmis 22 
233 C-174/00 Kennemer Golf & Country Club, præmis 20 
234 C-174/00 Kennemer Golf & Country Club, præmis 26 
235 C-174/00 Kennemer Golf & Country Club, præmis 28 
236 C-174/00 Kennemer Golf & Country Club, præmis 35 
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4.3.3 De forskellige udbydere  

Der findes flere forskellige udbydere inden for motionscentre og svømmehaller, hvor der både er 

et stort udbud af privat aktører, der også har hvert sit synspunkt på hensigten med at drive 

virksomhed. Samtidigt bliver der budt ind fra det kommunale med de samme tilbud. I dette afsnit 

vil der blive gennemgået, hvilke overordnede formålsbeskrivelser de enkelte aktører kunne 

tænkes at have. 

Kommunerne er i høj grad aktører på sportsområdet ved at udbyde sportsfaciliteter til den danske 

befolkning, jf. afsnit 4.3.1. Kommunerne arbejder ud fra en anden holdning til driften af 

virksomheder end private, som tidligere har været gennemgået i afsnit 2.1. Kommunerne har 

dermed ikke mulighed for at oprette virksomheder, der giver overskud generelt, jf. 

kommunalfuldmagterne.237 Kommunalfuldmagterne er uskrevne regler for, hvilke opgaver som 

kommunerne kan påtage sig uden lovhjemmel.238 Det vil dermed sige, at kommunalfuldmagterne 

dækker over de områder, hvor driften ikke er lovreguleret. Det er den generelle opfattelse, at 

kommuner ikke kan drive virksomheder med hensigt at skabe overskud.239 Dermed må 

kommunerne, der tilbyder sportsfaciliteter eller sportstilbud direkte til borgerne, anses for ikke at 

arbejde med gevinst for øje.240 

De private aktører på markedet er både foreninger og private virksomheder. De har hver deres 

formål og hensigt med deres aktivitet. Det der er fælles for de to aktører er, at de skal vurderes på 

deres vedtægter, og hvilket formål som ligger til grund for virksomheden. Sportsforeninger eller 

foreninger er generelt i Danmark opfattet som organer, der har til formål at drive virksomhed 

uden gevinst for øje til fordel for sine medlemmers interesse. Disse foreninger betegnes som 

almennyttige og har til formål at udbrede sport og fysisk træning til den brede befolkning. Dette 

formål vil gøre, at foreningerne vil arbejde for at forbedre deres tilbud til medlemmerne og 

generelt forsøge at give så godt et tilbud til medlemmerne for de penge, som der kommer ind. 

Dermed ligner disse foreninger meget det offentlige i sine hensigter. Dermed må det konkluderes, 

at har foreninger til formål at udbrede sport og fysisk træning af en hvis karakter, må det anses 

for at der ikke arbejdes med gevinst for øje. Dette gør, at sportsforeninger med dette formål vil 

kunne omfattes af momsfritagelsen, jf. Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5. 

                                                           
237 Den juridiske vejledning 2014-1 D.A.5.5.3, andet afsnit 
238 ”Kommunalfuldmagtsregler”, Økonomi og indenrigsministeriet 
239 ”Kommunernes engagement i professionel fodbold” – Konkurrencestyrelsen s. 3 
240 Den juridiske vejledning 2014-1 D.A.5.5.3,”gevinst for øje”, andet afsnit, samt afsnit 2.1 
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 Private virksomheder, som for eksempel Fitness World på motionscentermarkedet eller Lalandia, 

på svømmehal området, har som udgangspunkt til formål at tjene flest muligt penge, som skal 

fordeles mellem ejerne. Disse vil som udgangspunkt anses for at arbejde med gevinst for øje og 

kan dermed ikke omfattes af momsfritagelsen, jf. Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5. Deres aktiviteter 

vil derved blive omfattet af momspligten, jf. Momsloven § 4, stk. 1. 

4.3.4 Udlejning af faciliteter ved langtidsleje 

SKAT har i styringssignal, SKM2009.517SKAT udtalt, at der er mulighed for, at sportsfaciliteter og 

sportsanlæg vil kunne omfattes af en anden momsfritagelse end Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5. 

Det drejer sig om Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8, der fritager udlejning, bortforpagtning af fast 

ejendom. Fordelen ved at blive omfattet af denne momsfritagelse er, at det åbner op for 

muligheden for at vælge at blive frivilligt momsregistreret efter Momslovens § 51. Fordelen ved 

dette er, at der kan opnås momsfradrag for nogle af de udgifter, som benyttes til det udlejede 

anlæg. 

Styringssignalet bygger på en dom fra EU-domstolen C-150/99 Stockholm Lindöpark AB, der 

drejede sig om et firma, der drev en golfbane, som udelukkende udlejede til erhvervskunder, der 

ønskede at tilbyde ansatte og kunder at spille golf på banerne. EU-domstolen afsagde, at det ikke 

kan udelukkes, at overlevering af sportsfaciliteten kan anses som udlejning/ bortforpagtning af 

fast ejendom.241 Dommen konkludere dog, at en midlertidig overlevering af sportsfaciliteter ikke 

vil kunne opfattes som udlejning af fast ejendom.242 EU-domstolen udtalte, at det er længden og 

omfanget af lejeaftalen, som er afgørende for momsbehandlingen.243 

Dette tager styringssignalet med i sine overvejelser og kommer frem til, at når der leveres 

udlejning af sportsfaciliteter gennem en længere periode, vil dette efter en konkret vurdering 

kunne opfattes som udlejning af fast ejendom. SKAT udtaler, at det der taler for udlejning af fast 

ejendom er, når det drejer sig om et fast afgrænset område, hvor brugsretten overdrages til lejer, 

således at lejer har eksklusionsretten over området. Det betyder udelukkelse og invitation af 

brugere til området. Derudover skal lejeaftalen strække sig over en længere periode. SKAT har 

fastlagt, at kontrakten skal samlet have en lejeperiode på 1 måned, hvilket vil sige, at hvis 

lejeperioden pr. uge er relativ kort, skal lejeaftalen tilsvarende være gældende en længere 

årrække for at kunne betragtes som udlejning af fast ejendom. Konkluderes det i den konkrete 

                                                           
241 C-150/99 Stockholm Lindöpark AB, præmis 22 
242 C-150/99 Stockholm Lindöpark AB, præmis 27 
243 C-150/99 Stockholm Lindöpark AB, præmis 27 
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vurdering, at der er tale om udlejning af fast ejendom, vil der åbnes op, for at der kan ske frivillig 

momsregistrering, jf. Momsloven § 51. Denne registrering vil medføre, at udlejningen af fast 

ejendom for den registrerede virksomhed bliver momspligtig og dermed åbner op for 

momsfradrag for udgifterne til den faste ejendom, jf. Momsloven § 37-42. 

Skatterådet har i det bindende svar, SKM2013.711.SR, taget stilling til, om reglerne for udlejning 

af fast ejendom og reglerne for momsfritagelse af sportsaktiviteter vil kunne kombineres af den 

samme virksomhed. Skatterådet kom frem til, at dette var muligt. Dette giver mening i den 

sammenhæng, at hver transaktion efter momssystemdirektivet skal betragtes selvstændigt og 

ikke virksomheden bagved.244 

4.3.5 Momsbehandlingen af sportsaktiviteter 

I det følgende afsnit vil der blive gennemgået, hvorledes momsbehandlingen er for 

sportsaktiviteter mellem kommuner og private, samt hvorledes sportsforeninger passer ind i den 

sammenhæng. Det er tidligere i afsnit 4.3.1 blevet nævnt, at kommuner som hovedregel ikke har 

direkte drift af svømmeudøvelse, men i samme afsnit er der nævnt, at det forholder sig netop 

således med motionscentre/fitnesscentre. Derfor er det netop denne idrætsform, som benyttes 

til at gennemgå momsbehandlingen af sportsaktiviteter. Den aktivitet som udøves i 

motionscentre må betragtes som udøvelse af sport og fysisk træning, da det handler om ydelser, 

hvor personen bliver aktiveret fysisk med sin krop og udøver fysisk træning af kroppen. 

Når kommunerne driver motionscentre vil dette foregå i konkurrence med private virksomheder, 

og dermed vil kommunerne være afgiftspligtige personer, jf. Momsloven § 3, stk. 2, nr. 3. 

Kommuner, der driver motionscentre, vil være momsfritaget for denne aktivitet, grundet at 

kommuner ikke må driver virksomheder med gevinst for øje, der er argumenteret for under afsnit 

4.3.3. Kommunen har for driften af virksomheden mulighed for at få momsrefusion, da 

motionscentret vil ligge i den kommunale regnskabsmodel, jf. Momsrefusionsordningen §§ 1 og 2. 

Herlev Idrætsforening245 og andre har oprettet motionscentre, som drives uden gevinst for øje, og 

vil dermed kunne omfattes af momsfritagelsen, jf. Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5. Foreningen vil 

ikke have mulighed for momsfradrag efter Momsloven §§ 37-42, da foreningen er momsfritaget 

for sin aktivitet. 

                                                           
244 Dette fremgår af almindelig praksis fra EU-domstolen, samt jf. Momsloven § 4 
245 http://www.hifitness.dk/proc_intro.asp ; besøgt den 19-04-2014 
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Det er nævnt i afsnit 4.3.1, at fitnessmarkedet er præget stor privat aktivitet. Private udbydere 

arbejder med gevinst for øje, hvilket er argumenteret for under afsnit 4.3.3. Disse motionscentre 

er herved momspligtige for deres aktivitet, da de ikke kan momsfritages efter Momsloven § 13, 

stk. 1, nr. 5. Det giver dog mulighed for at få momsfradrag, for private aktører, jf. Momsloven §§ 

37-42. 

Dette betyder, at kommuner og foreninger kan sælge sine produkter 20 % billigere end private 

udbydere, som driver virksomhed med gevinst for øje, grundet at der ikke skal pålægges moms af 

deres ydelser. Foreninger er for det meste baseret på frivilligt arbejde og har derved som sådan 

ikke udgifter til løn og personale og vil derved sælge deres ydelser ret billigt. De udgifter, som 

foreninger og kommuner har tilfælles, vil kommunen stadig  kunne sælge 20 % billigere end 

foreninger grundet muligheden for momsrefusion. 

4.3.6 Momsbehandling af sportsfaciliteter 

I dette afsnit vil det blive gennemgået, hvorledes momsbehandlingen af sportsfaciliteter vil blive 

behandlet ved de forskellige udbydere som nævnt i det ovenstående afsnit. I dette afsnit vil 

svømmehaller blive benyttet som eksempel, men vil også kunne overføres til andre 

sportsfaciliteter. 

Der er to situationer, hvor momsbehandlingen adskiller sig for sportsfaciliteter, nemlig i de 

tilfælde som er nævnt i afsnit 4.3.4, hvor der er en momsbehandling for midlertidig leje og en 

anden for en lang lejeperiode. Når der er tale om midlertidig og spontan adgang til 

sportsfaciliteter, der ikke er til fordel for sportsudøvelse, vil dette være momspligtigt, da det 

dermed ikke kan omfattes af Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5, da udlejningen dermed ikke kan anses 

i tilknytning til udøvelse af sport.246 

Svømmehaller, der er ejet af kommuner, vil være drevet uden gevinst for øje, som nævnt 

tidligere. Dermed vil midlertidig og spontan adgang til svømmehallen til fordel for sportsudøvelse 

være momsfritaget, jf. Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5. Er der derimod tale om, at sportsfaciliteterne 

udlejes over en lang periode, vil ydelsen anses for omfattet af Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8, som 

fritager udleje af fast ejendom. Dette vil give kommunen mulighed for at lade sig frivilligt 

registrere og dermed blive momspligtig, jf. Momsloven § 51. Kommunerne vil derved blive 

momspligtig af deres aktivitet, da udlejning af fast ejendom vil ske i konkurrence med andre 

momspligtige personer, jf. Momsloven § 3, stk. 2, nr. 3. Kommunen har mulighed for 

                                                           
246 Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5 
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momsrefusion i de tilfælde, hvor de ikke har momsfradrag gennem SKAT, hvilket vil sige, at 

kommunen vil kunne få refusion for vedligeholdelsen af svømmehallen i begge momsfritagne 

tilfælde. Det er ikke muligt for kommunen at få momsrefusion for momsudgifterne ved 

etableringen af svømmehallen. Derfor må det overvejes, om det vil være fordelagtigt for 

kommunen at blive frivilligt momsregistreret og dermed opnå delvist fradrag for momsudgifterne 

ved etablering. 

Private foreninger, der arbejder uden gevinst for øje, vil også kunne tilbyde midlertidig og spontan 

adgang til svømmehaller, uden at blive ramt af momspligten, jf. Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5. 

Samtidigt vil foreninger også kunne udleje fast ejendom, som er momsfritaget efter Momsloven § 

13, stk. 1, nr. 8, hvilket åbner for deres mulighed for frivillig registrering, jf. Momsloven § 51. Det 

vil være fordelagtigt for foreninger, som udlejer fast ejendom til momspligtige organisationer, at 

lade sig momsregistrere.  Grunden til dette er, at der herved opnås delvis momsfradrag for de 

vedligeholdelsesudgifter, som foreningen har til det udlejede anlæg, jf. Momsloven § 38. 

Private udbydere, der arbejder med gevinst for øje, vil ikke kunne omfattes af momsfritagelsen, jf. 

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5. Private aktører har dog mulighed for momsfradrag for alle sine 

udgifter. Private udbydere af svømmehaller vil kunne omfattes af udlejning af fast ejendom, jf. 

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 8 og dermed blive momsfritaget af de ydelser. Det samme gælder, at 

private udbydere også vil kunne frivilligt registreres, jf. Momsloven § 51. Det er spørgsmålet, om 

det vil være fordelagtigt for private aktører at bibeholde momsfritagelsen, jf. Momsloven § 13, 

stk. 1, nr. 8. Grunden til dette er, hvis der opnås momsfritaget indtægter, som derved vil mindske 

andelen af momsfradragsmuligheden. Det må afhænge af den enkelte virksomheds 

kundesammensætning, i hvilken tilgang til momsbehandling der skal tages, samt hvorledes driften 

af anlægget er organiseret. 

Når der er tale om udlejning af fast ejendom, må der siges at være nogenlunde lige regler for 

private aktører og offentlige aktører, men stadig har kommunerne en fordel frem for de private 

aktører nemlig at kunne få momsrefusion for vedligeholdelsesudgifter til sportsfaciliteterne. Der 

vil ikke være mulighed for momsrefusion ved selve købet af svømmehallen, hvilket vil udgøre 

store summer af momsudgifter. Derfor vil det måske for kommunerne kunne betale sig at blive 

frivilligt momsregistreret for at få momsfradrag for en del af momsudgiften ved etablering af 

svømmehallen. 
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Når der er tale om midlertidig leje af sportsfaciliteter, vil kommunen have samme fordele som 

nævnt under afsnit 4.3.6, hvilket vil sige, at det vil være fordelagtigt at vælge kommunen frem for 

de private leverandører, når der ses på momsbehandlingen. 

4.3.7 Diskussion 

I de ovenstående afsnit kan det ses, at der er en klar fordel for organisationer, der ikke arbejder 

med gevinst for øje. EU-domstolen har udtalt, at det kun er de fritagelser, som er omtalt i 

momssystemdirektivet, som kan indrømmes momsfritagelse, jf. afsnit 3.3. Dermed må det 

opfattes således, at EU-domstolen accepterer denne forskelsbehandling mellem disse ydelser, 

selvom dette for så vidt giver konkurrenceforvridning mellem udbydere af lignende ydelser. 

Kommunale motionscentre og private motionscentre vil kunne tilbyde den samme ydelse, men 

der vil altid være en forskel i prisen, selvom der blev anlagt samme omkostninger. Derfor kan det 

overvejes, om denne momsfritagelse af bestemte udbydere af sportsaktiviteter ikke burde 

omfatte ydelser til sportsudøvelse i sig selv, eller også skulle der slet ikke være en momsfritagelse 

for udbydere, der ikke arbejder med gevinst for øje. Ved at åbne op for momspligten for 

sportsudøvelse generelt vil der også være mulighed for momsfradrag for udgifter til driften. 

Forudsat at størstedelen af Danmarks sportsaktiviteter foregår i foreninger, der er baseret på 

frivilligt arbejde, vil det sige, at udgifter til foreningen vil, uanset om der er momspligt eller ej, 

koste det samme for brugeren. Grunden er, at når der ikke er momsfradrag, betaler foreningens 

brugere for momsen over kontingentet alligevel. Et tænkt eksempel med en bold købt til 

foreningen til 100 kr. med moms, skal dækkes af kontingentet. Havde foreningen momsfradrag 

ville der kunne fradrages 20 kr., som bliver modregnet momsen på kontingentet. Dermed bliver 

der ikke den store forskel i, om der er momspligt eller ej. 

Det kan derudover diskuteres, hvor meget der kan omfattes af momsfritagelsen, Momsloven § 13, 

stk. 1, nr. 5. Grunden til dette er, at virksomheder med gevinst for øje kan tilbyde lignende 

ydelser, uden at disse kan omfattes af momsfriheden. Tager vi et eksempel, kan vi se nærmere på 

Lalandia i Rødby og Køge Badeland. Lalandia kan for den gennemsnitlige forbruger måske opfattes 

som et forlystelses- og afslapningscenter, og dette er også ganske rigtigt. Ydelsen, som tilbydes af 

Lalandia, giver også adgang til en mængde af fysisk træning eller sport. Ved adgangen til badeland 

fås samtidig adgang til svømmebassiner, som er inddelt og ville kunne benyttes til udøvelse af 

svømning. Dog må det antages, at arealet af legeområdet udgør en større del af det samlede areal 

end svømmebassinet. Køge Badeland kan siges at have et større areal af svømmebassiner, men 

har også et stort legeområde, som både tilbyder rutsjebane, modstrømskanal og klatrevæg. Det 
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er ikke helt det samme omfang, og dette har indflydelse på momsbehandlingen af ydelserne, jf. C-

18/12 mesto Zamberk247, selvom de langt hen af vejen er ens. 

4.3.8 Opsamling 

Udøvelse af sport og fysisk træning har sit udspring i amatørsporten, som i først de seneste 40 år 

er blevet professionaliseret grundet en stigende konkurrence inden for sportsverden, hvor 

enkelte udøvere har gjort det til deres levevej at være dygtig til sport. Dette har gjort, at der i dag 

er to slags udøvere inden for sport og fysisk træning: De der kan leve af det, og de der gør det for 

deres egen lyst til at dyrke sport. I Danmark er det stadig sådan, at store dele af sportsudøvelsen 

sker gennem amatørforeninger, mens kommunernes opgave er at stille sportsfaciliteter til 

rådighed for disse foreninger. Et marked adskiller sig dog klart ved at have en stor 

kommercielsektor, nemlig motionscentre. 

Afgørende for at kunne omfattes af momsfritagelsen, jf. Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5 er, at 

ydelsen er sport eller fysisk træning, som ydes af organisationer, der ikke arbejder med gevinst for 

øje. Dette betyder dog ikke, at der ikke kan indeholdes andre ydelser sammen med muligheden 

for sportsaktivitet, der ikke har et sportsmæssigt formål, jf. C-18/12 mesto Zamberk. Derudover er 

det ikke sådan, at organisationer ikke må skabe systematisk overskud, men det er en betingelse, 

at overskuddet benyttes til levering af organets ydelser. 

Sportsfaciliteter, der er uomgængeligt nødvendige for sportsudøvelse vil kunne omfattes af 

momsfritagelsen, jf. Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5. Samtidig skal der dog tages hensyn til, at der 

også er momsfritagelse for udlejning af fast ejendom. Reglerne fordeles således, at når der er tale 

om midlertidig adgang til sportsfaciliteter skal omfattes af Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5, mens 

lang lejeperiode kan anses som udlejning af fast ejendom, som skal omfattes af Momsloven § 13, 

stk. 1, nr. 8. Udlejning af fast ejendom giver mulighed for frivillig momsregistrering, hvor 

udlejningen bliver momspligtig, og samtidigt åbner mulighed for momsfradrag. 

Sportsaktiviteter, der præsteres af organer, der ikke arbejder med gevinst for øje, vil kunne 

omfattes af momsfritagelsen, jf. Momsloven § 13, stk. nr. 5, men de organer, der arbejder med 

gevinst for øje, ikke vil. Dette giver en generel skævvridning, som synes at være accepteret ved 

EU-domstolen, da det er udtalt ved flere sager, at det kun er de ydelser, som er opremset i 

momssystemdirektivet som kan indrømmes momsfritagelse. Kommunerne har en generel fordel 

                                                           
247 Se også afsnit 3.4 
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ved at kunne få momsrefusion for udgifter til motionscentre, hvilket giver konkurrenceforvridning 

i forhold til den private sektor. 

Sportsfaciliteter, der udlejes over længere tid, vil give kommunerne en fordel, som private aktører 

ikke har, nemlig momsrefusion for vedligeholdelse af sportsfaciliteterne. Der er ikke 

momsrefusion for selv købet af sportsanlæg, og dermed ville det måske kunne betale sig for 

kommunen at blive frivilligt registret for at få momsfradrag for etableringen af sportsfaciliteterne. 

4.4 Betalingsparkering 

”På landsplan er den samlede parkeringsindtægt i kommunerne steget fra knap 650 mio. kr. i 2008 

til en budgetteret indtægt på godt 800 mio. kr. i år. En stigning på næsten en fjerdedel. 

Københavns kommune skovler suverænt flest penge ind med et budget i år på ca. 550 mio. kr.”; 

(FDM; 25/10/13)248 

I Danmark har antallet af personbiler været støt stigende igennem de sidste 50 år, se Figur 5. 

Rundt regnet kører der 2,2 mio. biler rundt på de danske veje her i starten af 2014.249 

Figur 5: Udvikling i antal personbiler i Danmark 

 

Kilde: ”Nyt fra Danmarks Statistik” nr. 151, 21.marts 2014 

                                                           
248 ”Massiv stigning i bilisters p-udgifter” 
249 Danmarks Statistik: Nyt nr. 151, 21.marts 2014, side 2 
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Alle disse biler skal have et sted at holde når de ikke benyttes. Dette er som oftest ikke et problem 

når endestationen er uden for de mellemstore og store byer, men den store stigning i antallet af 

biler lægger et stort pres på parkeringspladserne rundt om i landet. Især i storbyerne, hvor 

bygninger og veje i forvejen er tæt sammenpakket, er der ikke er de samme muligheder for at 

udvide med ekstra parkeringspladser. Når antallet af parkeringspladser ikke følger antallet af 

køretøjer åbnes der op for et marked for disse pladser. Førerne af bilerne er villige til at betale for 

at parkere sin bil tæt på ende destinationen. 

4.4.1 Leverandører af parkeringspladser 

På markedet for parkeringspladser findes der to typer af leverandører. Der er de Offentlige og der 

er de private leverandører. De offentlige leverandører vil oftest være landets kommuner. De 

Private parkeringsselskaber er domineret af to store aktører på markedet. Dette er Europark og 

Q-park. Disse har tilsammen driften af langt størstedelen af de private parkeringspladser i 

Danmark når man ser bort fra indkørselsparkering.250 

De private parkeringsselskaber driver ofte parkeringspladserne omkring indkøbscentre, almene 

boligforeninger, større arbejdspladser og kultur og fritidsfaciliteter. Her er parkeringsselskaberne 

med til at reglerne på pladsen bliver overholdt således at bilisterne ved hvilke forventninger de 

kan have, når pladsen benyttes. 

De offentlige parkeringspladser drives oftest af landets kommuner. I Københavns kommune er 

driften af byens parkeringspladser så stor, at deres miljø og teknik forvaltninger har oprettet en 

særlig underafdeling, Center for Parkering, til at varetage denne opgave. De kommunale 

driftsopgaver består blandt andet i kontrol og service af billetautomater, p-vagternes 

parkeringskontrol, udstedelse af licenser med dertilhørende opkrævning, samt enheder til 

håndtering af klager over udstedelse af kontrolafgifter/p-bøder. 

4.4.2 Parkeringstilladelse imod betaling 

Der findes hovedtyper af parkeringspladser i Danmark. Der er de parkeringspladser hvor brugerne 

skal betale en afgift for at benytte pladsen og så er der de gratis pladser. Alle parkeringspladser 

kan være omfattet af en tidsramme hvor de må benyttes. Denne tidsramme kan være forskellige 

regler inden for bestemte klokkeslæt, såsom at der skal betales en afgift mellem kl. 8 – 18 og 
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derefter er der fri parkering, men den kan også være givet ved, at de f.eks. 2 første timer er gratis 

og derefter skal der betales en afgift for benyttelse. 

I forbindelse med betaling for parkering er der to vigtige begreber. Den første er 

parkeringsafgiften. Denne er et udtryk for den leje, man som bruger, betaler for at benytte en 

parkeringsplads. Den anden er kontrolafgift. Denne er dækkende den bøde brugeren kan få hvis 

han ikke overholder gældende regler på den parkeringsplads han har benyttet. 

Denne parkeringsafgift findes i flere former. På de parkeringspladser, hvor brugeren betaler et 

beløb for at benytte parkeringspladsen, altså en leje, i et givent tidsrum er der oftest flere 

muligheder for at gennemføre denne betaling. Ofte kan man købe en parkeringsbillet, ved at 

betale med kontant eller kreditkort i en automat hvor man får udskrevet et bevis for betalingen. 

Andre parkeringspladser er indelukket, således man skal køre igennem et bumanlæg for at 

benytte parkeringspladsen. Her kan betalingen ske i bumautomaten eller tilhørende automater. 

Der er også den mulighed at man som bilist kan få udstedt en parkeringslicens gældende et givent 

område for en given periode. Dette er ofte anvendt af beboerne i de større byer der køber en 

licens til det område de bor i således de ikke skal betale hver dag de parkere i nærheden af deres 

bolig. Denne licens udstedes af enten kommunen eller det parkeringsselskab der har driften af de 

parkeringsplader der ønskes at benyttes. 

Lovhjemlen for opkrævning af parkeringsafgiften er forskellig alt efter om det er tale om en privat 

eller offentlig udlejer. Færdselsloven § 92, stk. 1 siger: ” Vejbestyrelsen for en offentlig vej kan 

med samtykke fra politiet træffe færdselsmæssige bestemmelser, som indvirker på vejens 

udnyttelse eller indretning… Der kan bl.a. træffes bestemmelse om 1) parkering og 

standsning…”
251 Vejbestyrelsen vil ved de kommunale veje hvor parkeringspladserne ofte ligger, 

være Kommunalbestyrelserne. 

For de private aktører ligger lovhjelmen i Loven om ejendomsret og Aftaleloven. Når man er 

indehaver af en ejendom har man mulighed for at bestemme hvorledes parkeringsarealerne der 

hører til ejendommen skal bruger og af hvem de kan benyttes. Man kan således som indehaver 

vælge at lade andre stå for driften af disse parkeringspladser. Dette er for eksempel det der ofte 

er benyttet af boligselskaber og indkøbscentre. Der laves således en aftale mellem ejendomsejer 

og parkeringsselskab omkring driften og betingelser for benyttelse af parkeringspladsen. Denne 
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aftale falder ind under almindelig aftaleret.252 Brugerne eller bilisterne, der benytter denne type 

parkeringsplads indgår ligeledes en aftale med driftshaverne ved at benytte pladsen. Dette er et 

kvasiløfte, da der ikke foreligger hverken skriftlig eller mundtlig accept. Man må dog forvente at 

en bilist der parkere sin bil på en parkeringsplads acceptere gældende regler på pladsen. Denne 

forventning er det samme som når man forventer en passagerer køber billet for at tage S-toget, 

da man tager udgangspunkt i, at befolkningen vil overholde gældende regler. Der er dog en 

forudsætning for denne aftale kan håndhæves ved lov. Dette er at der skal være tydelig skiltning 

af gældende regler på parkeringspladsen samt hvilke konsekvenser en overtrædelse af disse vil 

medføre. I Østre landsret blev denne betingelse afprøvet i sag U 2012.1962 Ø, hvor en bilist 

klagede over en kontrolafgift han havde fået til trods for han mente han havde overholdt 

gældende regler. Parkeringen var foregået på en parkeringsplads ved et indkøbscenter. En del af 

parkeringspladsen havde været til fri parkering, mens den anden del havde været 

betalingsparkering. Da skiltningen ikke havde optrådt klart og tydeligt havde bilisten i god tro 

ment han havde parkeret på den betalingsfrie del. Østre landsret gav ham medhold heri, grundt 

der ikke var klar skiltning hvor parkeringspladsen gik fra betaling til fri parkering. Der er således 

krav om at der skal være klar skiltning af gældende regler på parkeringspladsen for at man kan 

forvente at brugerne betaler parkeringsafgift. 

For de offentlige udbydere af parkeringspladser ligger lovhjelmen til opkrævningen ikke i 

Aftaleloven, men i Lov om offentlige veje253 også kaldet Vejloven. Vejloven siger at det som 

udgangspunkt er gratis at benytte offentlige veje til trafikale formål. Der er dog undtagelser til 

dette. Blandt andet vedrørende parkering som findes i Vejloven § 107. Denne lov giver to 

muligheder for at opkræve afgift for en parkeringsydelse. Vejloven § 107 stk. 1 siger: ”For 

benyttelse af særligt indrettede offentlige parkeringspladser og -anlæg for motorkøretøjer kan 

vejbestyrelsen lade opkræve en afgift til dækning af udgifterne ved indretningen og driften, 

herunder ved udøvelsen af tilsyn med de parkerede motorkøretøjer.” 254 Dette er altså en generel 

opkrævning for at få dækket de omkostninger der er ved at drive disse parkeringspladser. 

Omkostningerne kan være opførselsudgifter, vedligeholdelsesudgifter men også de udgifter der 

kan tillægges tilsyn med overholdelse af reglement, fx udgifter til p-vagter og deslige. 
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Vejloven § 107 stk. 2 siger derimod: ” I øvrigt kan vejbestyrelsen i samråd med politiet bestemme, 

at der på steder, hvor en begrænsning af adgangen til at parkere motorkøretøjer er ønskelig, 

opkræves en parkeringsafgift, der kan sættes i forhold til det tidsrum, i hvilket motorkøretøjerne 

holdes parkeret.” 255 Hvor Vejloven § 107 stk. 1 var gennemført for økonomiske årsager, er stk. 

2256 baseret på myndighedernes mulighed for at regulere antallet af brugere igennem denne 

adfærdsregulerende indsats. Vejloven § 107 stk. 2 giver ligeledes kommunen mulighed for at 

begrænse langtidsparkering visse steder så som indre by eller meget benyttede 

parkeringspladser. Et eksempel på dette er parkeringszonerne i København. Rødzone som er 

centrum omkring Strøget og ned til Nyhavn er de dyreste områder at parkere i med en timepris på 

30 kr./ time i tidsrummet 08 – 18. Denne pris må betegnes som ekstrem høj i forhold til den 

grønne zone som ligger rund om den røde zone med en timepris i samme tidsrum på 18 

kr./time.257 Dette kan blandt andet henføres på kommunens forsøg på at begrænse trafikken 

omkring den meget travle bymidte og er ligeledes et forsøg på at få folk til at benytte den 

offentlige trafik til dette område. Et andet område der bliver reguleret af Vejloven § 107 stk. 2 er 

parkeringslicenserne beboerne. På denne måde er det muligt at regulere antallet af daglig 

parkerende således der både er plads til beboerne og erhvervslivet. 

Indtil videre har vi set på de tilfælde hvor det er deciderede parkeringspladser, brugeren har 

ønsket at leje. Der er også den mulighed hvor bilisten lejer en udlejningsejendom og i den 

forbindelse lejer en tilhørende parkeringsplads. I dette tilfælde skal der ses nærmere på om der er 

tale om en sammensatydelse, bolig og parkeringsplads, eller om der er tale om to forskellige 

ydelser. Dette kommer blandt andet an på afstanden mellem de to lejemål og under hvilke 

betingelser disse er lejede. I det efterfølgende afsnit vil dette blive diskuteret yderligere, da 

momsbehandlingen er forskellig alt efter disse parametre. 

Der er nu set på både typer af leverandører/udbydere og typer af parkeringspladser og særlige 

typer af parkeringsafgifter. I det efterfølgende afsnit vil der blive set på, hvorledes 

momsbehandlingen er af de forskellige former af parkeringsafgifter fra de to typer af udbydere. 

4.4.3 Momsbehandlingen af betalingsafgifter for parkeringspladser 

I de foregående cases er første skridt i momsbehandlingen at se på, hvorledes der er tale om 

afgiftspligtige personer. De private parkeringsselskaber falder ind under Momslovens § 3 stk. 1, 
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omkring juridiske eller fysiske personer der driver selvstændig økonomisk virksomhed.258 Da det 

offentlige ikke driver økonomisk virksomhed men forvalter borgernes penge, falder de ikke under 

denne bestemmelse.259 Kommuner anses som afgiftspligtig person i og så fald ydelsen er i 

konkurrence med andre erhvervsvirksomheder, jf. Momslovens § 3, stk. 2, nr. 3. Da der både er 

offentlige og privat drevne parkeringsplader i samme geografiske områder, må man sige, der er 

konkurrence herimellem og Momslovens § 3, stk. 2 nr. 3 træder derfor i anvendelse for at sikre 

lige konkurrencevilkår, når der leveres parkeringspladser, jf. Vejloven § 107, stk. 1. 

Der skal betales moms af varer og ydelser der leveres mod vederlag jf. Momslovens § 4. Selve 

ydelsen består i en udleje af en parkeringsplads for en given periode. Udlejning af fast ejendom 

falder normalt ind under momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1 nr. 8, men samme 

bestemmelse undsiger parkeringspladser fra denne fritagelse. Dette betyder at udlejning af 

parkeringspladser som udgangspunkt er momspligtigt. 

Som vi har set på tidligere er offentlig virksomhed som udgangspunkt ikke at betegne som en 

afgiftspligtig person så længe der ikke udføres virksomhed der er i konkurrence med private 

virksomheder jf. Momssystemdirektivet artikel 13, nr. 1. I den danske momslov findes der ikke 

direkte en bestemmelse der undsiger offentlige virksomheder fra at være afgiftspligtige personer. 

Denne er i stedet vent om og siger i Momslovens § 3, stk.2, nr. 3 at offentlige virksomheder der er 

i konkurrence med private er afgiftspligtige personer. 

For de offentlige virksomheder er det muligt at blive momsfritaget vedrørende indtægter fra 

parkeringsafgifter. Dette ses i det tilfælde hvor parkeringsafgiften er opkrævet med hjemmel i 

Vejlovens § 107, stk. 2, den adfærdsregulerende parkeringsafgift.  Grunden hertil ses blandt andet 

i dommen fra Landsskatteretten SKM.2006.370 LSR. Landsskatteretten skulle her tage stilling til 

hvorvidt Københavns Kommune skulle momspålægge parkeringsafgifter opkrævet efter 

henholdsvis Vejlovens § 107 stk. 1 og 2. En af rettens bemærkninger gik på at parkeringsafgifter 

opkrævet i indre by og brokvartererne, var opkrævet i forsøg på at begrænse antallet af biler til et 

niveau hvor det færdselsmæssig og miljømæssigt var acceptabelt for beboerne. Grundet disse 

hensyn og at aftalen var indgået i samarbejde med Politiet fandt retten at der var hjemmel til at 

opkræve afgiften efter Vejlovens § 107 stk. 2 samt Færdselslovens § 92 stk. 1. Det store spørgsmål 

i denne sag var således hvornår der var tale om konkurrence imellem det offentlige og de private 
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parkeringsselskaber. Fandtes denne konkurrence skal parkeringsafgiften momspålægges ellers var 

den fritaget? 

Afgørelsen260 henviste til at Momslovens § 4 fastslog at i Danmark er alle ydelser leveret mod 

vederlag  afgiftspligtige. Jævnfør Momslovens § 13, stk. 1 nr. 8 er der ingen fritagelser gældende 

for parkeringspladser, da disse er direkte undtaget fritagelserne. Med hensyn til om der er tale 

om en afgiftspligtig person lægges der vægt på hvorledes den offentlige myndighed falder ind 

under Momslovens § 3, stk. 2, nr. 3 : ”andre statslige, amtskommunale og kommunale 

institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder”261. 

Denne paragraf har parallel til 6. momsdirektiv artikel 4, stk. 5, 1. afsnit: ”Stater, regioner, amter, 

kommuner og andre offentligretlige organer anses ikke som afgiftspligtige personer for så vidt 

angår virksomheder eller transaktioner, som de udøver eller foretager i deres egenskab af offentlig 

myndighed, også selv om de i forbindelse med denne virksomhed eller disse transaktioner 

modtager gebyrer, afgifter, bidrag eller vederlag"262 og 2. afsnit fortsætter: ”Når de udøver 

sådanne former for virksomhed eller foretager sådanne transaktioner, skal de dog betragtes som 

afgiftspligtige personer for så vidt angår disse former for virksomhed eller disse transaktioner, 

såfremt deres fritagelse for afgiftspligten ville føre til konkurrencefordrejning af en vis 

betydning”.263 Disse ligger til grund for EU-domstolens udtagelser i en række sager264 hvor 

domstolens kommer frem til at sker opkrævningen med hjemmel i lov hvor private selskaber ikke 

har samme mulighed er der ikke direkte konkurrence og de offentlige myndigheder handler 

derfor i egenskab af offentlig myndighed og er derfor momsfritaget. 

Da de private parkeringsselskaber ikke har mulighed for at opkræve parkeringsafgift på lignende 

forhold som vejlovens § 107, stk. 2, er disse momsfritaget. Grunden til dette er, at 

parkeringsafgiften er opkrævet af en offentlig myndighed der handler i egenskab af 

offentligmyndighed uden at være i konkurrence med private, jf. Momsloven § 3, stk.2, nr. 3. 

Da de opkrævede parkeringsafgifter efter vejlovens § 107 stk. 1, kun sigter at dække 

omkostninger ved sådanne drift og ikke er adfærdsregulerende, kan disse sidestilles med de 
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private udlejningsparkeringspladser og der er derfor konkurrence mellem private og offentlige på 

området. Disse skal derfor momspålægges for begge parter, jf. Momsloven § 4, stk. 1. 

I forbindelse med udstedelse af beboerlicenser, erhvervslicenser eller lignende opkræver 

kommunerne ofte et ekspeditionsgebyr. For eksempel koster det 720 kr./år at få en beboerlicens i 

2014 og dertil komme et ekspeditionsgebyr på 100 kr.265 Selve beboerlicensen følger 

momsbehandlingen for hvilken bestemmelse i Vejloven, licensen udstedes efter.266 Gebyret skal 

momsbehandles hver for sig og når en kommune opkræver et ekspeditionsgebyr er dette gebyr 

ikke momspligtigt. Dette skyldes at SKAT har vurderet at dette gebyr er opkrævet for en handling, 

hvor kommunen har ageret som offentlig myndighed og ikke fordi kommunen har handlet som 

parkeringsselskab.267 Opkræves der derimod en årlig afgift for parkeringslicensen som ikke er et 

reelt ekspeditionsgebyr skal dette behandles efter samme regler som selve parkeringsafgiften. 

Det vil sige er parkeringsafgiften udstedt efter vejlovens § 107 stk. 1, så skal den momspålægges. 

Ydelser købt af en privatleverandør er som udgangspunkt altid momspligtigt. Når der ses på 

parkeringspladser er der dog en undtagelse. I de tilfælde hvor der er tale om leje af 

parkeringsplads i forbindelse med leje af fast ejendom kan denne blive momsfritaget i og så fald 

den faste ejendom er momsfritaget efter Momslovens § 13 stk. 1, nr. 8. Lejes parkeringspladsen i 

forbindelse med leje af fast ejendom skal der ses nærmere på omstændighederne for udlejningen 

for at afgøre hvorvidt der er tale om to enkeltydelser eller disse udlejninger kan falde ind under 

kategorien sammensatte ydelser. Teorien bag sammensatte ydelser blev gennemgået i afsnit 3.4. I 

EU-dommen C-173/88 Morten Henriksen, blev spørgsmålet rejst hvornår udlejning af 

parkringplads, i dette tilfælde var det en garage, ville kunne ses som i tilknytning til leje af den 

faste ejendom. Er der tale om en sammensat ydelse skal biydelsen, her parkeringspladsen, 

behandles på samme vilkår som hovedydelsen, udleje af fast ejendom. Dette betyder da udlejning 

af fast ejendom er fritaget efter Momslovens § 13, stk. 1, nr. 8 at parkeringspladsen bliver ligeså. I 

EU-dommen vedrørende Morten Henriksen, fastslog domstolen i præmis 23 at: ”artikel 13 B, litra 

b), i Rådets sjette direktiv 77/388 af 17. maj 1977 skal fortolkes således, at den er til hinder for, at 

medlemsstaterne momsfritager udlejning af pladser til parkering af køretøjer, der ikke er omfattet 

af fritagelsen i henhold til den nævnte bestemmelse, dvs. ikke sker i nær tilknytning til en afgiftsfri 

udlejning af fast ejendom, der er bestemt til anden brug”268. Vendes denne rundt, ses netop at 
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sker udlejningen i nær tilknytning til udleje af fastejendom, er det legitimt at udlejningen af 

parkeringspladsen bliver lige så. Spørgsmålet er nu hvornår der er tale om udtrykket - ”i nær 

tilknytning til”269. I sagen U.1990.72/2H, Morten Henriksen mod Skatteministeriet, er det blevet 

specificeret hvorledes Østre Landsret mener denne tilknytning skal fortolkes. Her var kravene at 

der skulle være tale om en udlejning mellem udlejer af fast ejendom og lejer af den fasteejendom, 

der ligeledes lejede parkeringspladsen. Derudover skulle parkeringspladsen være beliggende i 

forbindelse med den lejede faste ejendom. Det er således ikke muligt selvom det er samme 

udlejer at leje bolig og parkeringsplads i hver sin ende af byen. Det er heller ikke muligt at udlejer 

af fast ejendom udlejer erhvervslokaler til virksomhed og parkeringslicens til medarbejder, da 

lejer skal være en og samme person. Er disse betingelser opfyldt er der tale om en sammensat 

ydelse bestående af en hovedydelse, leje af fast ejendom, og en biydelse, leje af parkeringsplads, 

og biydelsen følger her reglen for hovedydelsen som er momsfritagelse. Der skal derfor ikke 

betales moms af parkeringsafgiften. 

4.4.4 Diskussion 

I ovenstående afsnit har set på momsbehandlingen af de forskellige områder vedrørende 

parkeringsafgiften. Dette afsnit vil som i de foregående cases se nærmere på de forskelle der er i 

denne behandling samt hvorledes denne forskel påvirker konkurrence mellem parterne. 

Som beskrevet i ovenstående afsnit er der forskel på de forskellige typer af parkeringsafgifter og 

deres momsbehandling. Tager vi et tænkt eksempel fra en storby. En vej i indre by ligger et privat 

parkeringshus. Den parkeringsafgift der skal betales i dette parkeringshus er momsbelagt, da 

huset servicere de bilister der kommer fra gaden og har brug for et sted at parkere deres bil. Ude 

på gaden er der ligeledes parkeringsmuligheder. Her er det kommunen der står for driften af 

disse. Der betales ligeledes parkeringsafgift. Forskellen på disse to er således den lovgivning 

hvorefter parkeringsafgiften udstedes. For det private parkeringshus er den almindelige Aftalelov, 

imens den offentlige parkeringsplads pålægger bilisten en afgift i henhold til Færdselslovens § 92 

stk. 1 og Vejloven § 107, stk. 2. Dette resulterer i at den ene afgift momspålægges mens den 

anden friholdes. Man kan nu diskutere hvorledes dette er konkurrenceforvridende eller ej. 

Normalt er offentlige parkeringsafgifter udsted efter Vejloven § 107, stk. 1 hvor det offentlige er i 

direkte konkurrence med de private parkeringsselskaber. Denne konkurrence medfører at begge 

parter beregnes som momspligtige, og da ydelsen ligeledes er det skal der pålægges moms på 

afgiften. Her stilles begge parter lige med hensyn til moms. Kommunerne i landet har så den 
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mulighed at opkræve parkeringsafgift i forsøg på at adfærdsregulere, således vejnettet, 

parkeringspladser og miljøet ikke overbelastes. Dette gøres således ved at sætte prisniveauet på 

parkeringspladser i for eksempel Indre by på et niveau hvor det for bilisten vil være mere 

attraktivt at finde alternative transportmuligheder såsom offentlig transport. På denne måde er 

det muligt for kommunen at optimere situationen for beboerne i de berørte områder, da mulige 

pendlere begrænses og langtidsparkering fordyres. Grunden til dette ikke rammer beboerne selv 

er at der mulighed for udstedelse af beboerlicenser som ligger i en helt anden prisklasse end 

parkeringsafgifter til udefrakommende. Dette er en klar forskelsbehandling, men denne er tilladt i 

og såfremt afgifterne opkræves efter Vejlovens § 107, stk. 2, uanset geografisk 

konkurrenceforvridning. 

En yderligere forstærkning af denne ulige konkurrence mellem offentlige og private viser sig i 

momsrefusionen i forbindelse med driftsudgifter til parkeringspladser med adfærdsregulerende 

afgifter. De private virksomheder skal pålægge deres parkeringsafgifter moms. De har dog 

ligeledes momsfradrag for de udgifter der er forbundet med denne drift af parkeringspladsen. De 

kommuner der opkræver afgift ud fra Vejloven § 107, stk. 2, skal ikke pålægge afgiften moms. De 

har dog stadig mulighed for momsrefusion for de udgifter der er forbundet med drift og 

vedligehold af parkeringspladserne jf. Momsrefusionsloven § 1, stk. 2, nr. 1. Herved opnår 

kommunen en økonomisk fordel frem for de private parkeringsselskaber. 

Et andet perspektiv, vedrørende de offentliges brug af Vejlovens § 107, stk. 2, er den merindtægt 

kommunerne for i forhold til en afgift opkrævet efter Vejlovens § 107, stk. 1. Afgifter opkrævet 

med hjemmel i denne lov har til formål at dække de udgifter der er i forbindelse med drift og 

vedligeholdelse af parkeringspladsen. Derfor vil de ofte være i en langt lavere prisklasse end 

afgifter opkrævet med hjemmel i den adfærdsregulerende paragraf. Som vi så i indledningen til 

dette afsnit har Københavns Kommune i 2013 et indtægtsbudget på ca. 550 mio. kr. på 

parkeringsafgifter. Der er altså mange penge at indhente i afgifter på dette område. Man kan så 

stille sig selv det spørgsmål om hvorvidt alle afgifter, indført med begrundelse for 

adfærdsregulerende, er dette, eller om den forhøjede pris har haft indflydelse på dette valg. 

For de private parkeringsselskaber var der en mulighed for momsfrit at udleje parkeringspladser 

hvis dette skete i nær tilknytning til udleje af fast ejendom, da der derved var tale om en 

sammensat ydelse. Kravet udover det var samme lejer for begge ydelser var at parkeringspladsen 

skulle ligger i tilknytning til den faste ejendom. Men i Indre by kan afstandsmålet ”relativ tæt på” 

være meget varierende. Nogle områder er der rig mulighed for parkeringspladser, mens andre er 
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så tæt bebygget at det ikke er muligt at finde plads i nærområdet. Herved kan lejer og udlejer 

komme i en sådan situation at det ikke er muligt for udlejer at udleje både den faste ejendom og 

parkeringspladsen momsfrit som en sammensat ydelse grundet den geografiske afstand mellem 

de to lejemål er for stor. Dette er ikke optimal i forhold til de offentlige der i samme område har 

mulighed for at påberåbe adfærdsregulerende afgift og derved få muligheden for at denne skal 

afgiftsfritages. 

Der er en generel konkurrenceforvridning i at der ikke nødvendigvis er samme regler gældende 

for et givent geografisk område. Dette betyder at hvor private altid er momspligtige i forhold til 

billister kommende fra gaden, har de offentlige muligheden til at vælge mellem Vejlovens § 107 

stk. 1 eller stk. 2. De har derved selv mulighed for at afgøre, hvorledes parkeringsafgiften skal 

momspålægges eller ej. Dette gælder ligeledes inden for et givent geografisk område. Dette 

betyder at kommune kan vælge at adfærdsregulere de mest attraktive parkeringspladser, mens 

parkeringspladser der ligger mere i yderområder eller områder der er i knap så stor konkurrence 

med de private parkeringsselskaber, kan opkræves med hjemmel i Vejloven § 107, stk. 1. Denne 

uensartet regulering påvirker konkurrencen til fordel for de offentlige drevne parkeringspladser i 

en sådan grad, at man med rette kan sige at der via lovene er ulige konkurrence på området.  EU-

domstolen i sagen C-288/07, Isle of Wight Coucil, taget stilling til, hvorledes konkurrencebegrebet 

skal fortolkes. EU-domstolen kom frem til, at der ikke skal tages hensyn til det lokale marked, men 

det er af rent overordnet vurdering, hvorledes momsfritagelsen giver konkurrenceforvridning. 

Hvis reglerne blev fortolket således at der skulle tages hensyn til lokale konkurrencer ville det føre 

til forskels behandling både for offentlige og private aktører, idet hvad der er gældende i et lokalt 

område ikke nødvendigvis ensartet med tilstødende områder.270 Hvis vi ser det fra dette 

perspektiv opstår der ikke konkurrenceforvridning, da EU-domstolen slet ikke mener der er tale 

om konkurrence, da dette skal ses på et overordnet plan og ikke lokalt geografisk område. 

4.4.5 Opsamling 

Parkeringsafgift er en leje for den plads hvorpå bilisten stiller sit køretøj. Denne ydelse kan leveres 

både af de private parkeringsselskaber samt de offentlig drevne parkeringspladser. Det er ofte 

landets kommuner der står for denne drift samt opkrævning. Selve afgiften kan betales på flere 

måder. Den kan ske ved kontaktbetaling i parkometre eller billetautomater, via skrabelod købt i 

kiosker eller tankstationer, via automater i bom-anlæg eller som noget af det nyeste via 

mobiltelefoner og smskøb. Derudover er der mulighed for beboer i kommunerne at købe en 
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parkeringslicens der dækker de områder de bor i. Det er ligeledes muligt for erhvervsdrivende at 

købe en erhvervslicens dække det behov disse oplever. 

Momsbehandlingen af disse parkeringsafgifter er meget forskellig. Det offentlige har to 

muligheder. Den første er opkrævning efter Vejloven § 107, stk. 1, hvor denne opkrævning sker i 

konkurrence med de private parkeringsselskab og anses derfor i konkurrence med disse, hvilket 

medfører at afgiften skal momspålægges. Den anden mulighed er at opkrævningen er gældende 

efter Vejloven § 107, stk. 2 som giver kommunen mulighed for at reguleret antallet af parkeringer 

i området gennem en prisfastsættelse så højt det er mindre attraktiv at langtidsparkere på 

pladsen. Denne afgift er momsfritaget, da der ikke er tale om afgiften opkræves i konkurrence 

med private parkeringsselskaber og da kommunen handler i egenskab af offentlig myndighed 

momsfritages parkeringsafgiften, mens kommunen bibeholder refusionsmuligheden for de 

varekøb de har i forbindelse med drift og vedligeholde af parkeringspladsen. Der er derfor en 

ulige konkurrence imod de private parkeringsselskaber. 

De private parkeringsselskaber har ikke samme mulighed i loven for disse parkeringsafgifter. Når 

de private udlejer en parkeringsplads sker dette med udgangspunkt i Aftaleloven. Når udlejningen 

sker til en bilist fra gaden, foreligger der ikke nogen skriftlig eller mundtlig aftale om denne 

tidsbegrænsede leje af pladsen. Derimod ligger der et kvasiløfte fra bilisten om at de synlige 

regler på pladsen overholdes i aftale med benyttelse af pladsen. Da der er tale om en ydelse 

leveret imod vederlag er denne afgift momspligtig jf. Momsloven § 4. De private udlejere har dog 

mulighed for at udleje parkeringspladsen momsfrit, hvis udlejer ligeledes udlejer en fast ejendom 

til lejeren og disse kan betragtes som en sammensat ydelse. 
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5 Konklusion 

Der har igennem de seneste årtier været større fokus på konkurrence mellem offentlige og 

private aktører på markedet for offentlige ydelser. Skiftende regeringer har fået øjnene op for 

mulighederne i at mindske den offentlige sektor ved at udbyde offentlige opgaver til private 

aktører. Politisk fokus har medført, at der løbende udfærdiges strategier for, hvorledes private 

aktører kan blive leverandører til en større andel af de offentlige opgaver. Disse strategier 

indeholder tillige mulighed for at skabe nye samarbejdsrelationer og nye selskabstyper samt 

direkte konkurrence på offentlige ydelser. Alt dette skal munde ud i en mindre og mere strømlinet 

offentlig sektor, hvor der kan leveres mere velfærd for færre kroner. 

Der er dog nogle indgangsbarriere, som gør det svært for private udbydere at opnå lige 

konkurrencevilkår mod de sædvanlige offentlige udbydere. Private leverandører oplever i 

stigende grad, at når der skal indgives tilbud til offentligt udbud, er reglerne så strenge at 

omkostningerne til udarbejdelse af tilbuddet medfører, at gevinsten samt sandsynligheden for at 

få godkendt tilbuddet er begrænset. Blandt andet er kravet til CSR en stor omkostning for små og 

mellemstore virksomheder, hvor blandt andet kravet om kædeansvar kører hele vejen igennem 

leverandørkæden. Dette vil sige for eksempel, at møbelforhandleren er ansvarlig for CSR hele 

vejen tilbage til råmaterialerne til produktionen. Dette er uanfægtet, hvor mange led disse har 

været igennem. Dette bliver hurtig en bekostelig affære at dokumentere. En anden barriere, de 

private udbydere i de sidste år har oplevet, har været prissætningen på de offentlige ydelser. Et, 

af de helt store problemer har her været krydssubsidiering af udgifter i den offentlige sektor. De 

private har i deres prisfastsættelse medregnet alle omkostninger, mens offentlige i visse 

situationer bruger andre indregningsprincipper, og derved kunne prissætte lavere end de private 

udbydere. Dette har blandt andet store konsekvenser i udbudssituationerne, hvor de private vil 

have svært ved at matche prisen fra de offentlige konkurrenter. Dette sammen med forskelle i 

den momsmæssige behandling af private og offentlige leverandører kan føre til en forskellig 

prisfastsættelse. 

Hovedprincipperne i momsloven medfører, at der er forskelle i den momsmæssige behandling af 

offentlige og private aktører. De to hovedelementer i momsloven er, hvornår der er tale om 

afgiftspligtig person og momspligtig transaktion. Overordnet er betragtningen af afgiftspligtige 

personer forskellig, alt efter om der er tale om offentlig eller privat aktør. Private aktører er som 

udgangspunkt afgiftspligtige personer, når der drives selvstændig økonomisk virksomhed og 

haves en omsætning over 50.000 kr. årligt, jf. Momsloven §§ 3+48. Offentlige myndigheder er 
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derimod kun betragtet som afgiftspligtig person, såfremt der leveres ydelser i konkurrence med 

momspligtige virksomheder, jf. Momsloven § 3, stk. 2, nr. 3. 

Transaktioner er momspligtige, når der sker levering mod vederlag, jf. Momsloven § 4, stk. 1. 

Modtager af offentlige ydelser betaler som regel ikke vederlag direkte for disse ydelser. Disse 

ydelser betales således over skatten og er dermed en indirekte betaling. Transaktioner skal 

genspejles i direkte sammenhæng mellem leveret ydelse og betaling for at kunne betragtes som 

momspligtig. Private aktører vil i langt de fleste tilfælde modtage direkte betaling for de leverede 

ydelser og er dermed momspligtige, jf. Momsloven § 4, stk. 1. Momssystemdirektivet fritager 

visse almennyttige ydelser for momspligten, og det er kun de nævnte ydelser, som er fritaget. 

Disse ydelser er nævnt i momsloven § 13. 

Offentlige aktører betragtes ikke som afgiftspligtige personer, når der handles mellem offentlige 

aktører inden for samme ministerområde, region eller kommune, jf. Momsloven § 9, selvom disse 

ydelser er i direkte konkurrence med ydelser fra momspligtige virksomheder. Dette kan skabe 

konkurrenceforvridning i de tilfælde, hvor en offentlig myndighed skal vælge mellem en offentlig 

eller privat aktør, da den ene er pålagt moms og den anden er ikke. Momspligtige aktører har 

mulighed for fradrag af de momsudgifter, som benyttes til den momspligtige virksomhed. Dette 

vil sige, at private aktører har mulighed for momsfradrag, mens det offentlige ikke har denne 

mulighed. For at skabe lige konkurrencevilkår mellem offentlige og private aktører gives der med 

Momsrefusionsloven mulighed for, at offentlige myndigheder kan få refusion for pålagt moms. 

Herved udjævnes konkurrenceforvridningen mellem offentlige og private aktører med hensyn til 

momsudgiften. 

For at belyse problemstillingen om konkurrenceforvridning i forbindelse med momsreguleringen, 

er der gennemgået 4 cases på området. Casene havde vidt forskelligt udfald grundet flere 

forskellige delelementer i Momsloven. 

Første case omhandlede hjemmehjælpsområdet, som gennem de sidste årtier i stigende grad er 

blevet konkurrenceudsat. Her er der som udgangspunkt tale om ydelser, der er gratis for 

borgeren. Der er således ikke direkte sammenhæng mellem levering af ydelse og vederlag. 

Ydelser, der leveres til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, betragtes som 

social forsorg og bistand. Dette medfører momsfritagelse efter Momsloven § 13, stk. 1, nr. 2. 

Private aktører har overtaget en stor andel af det samlede marked for hjemmehjælp. Private 

aktører er ikke fritaget for momspligt i forbindelse med, at der leveres visiteret ydelser til 
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borgeren, så længe betalingen sker mellem kommunen og leverandøren, jf. Momsloven § 13, stk. 

1, nr. 2. Dette giver dog ikke konkurrenceforvridning mellem offentlige og private aktører i og 

med kommunen har mulighed for refusion af momsudgiften. Momsbehandlingen på dette 

område giver ikke anledning til konkurrenceforvridning. Dette skyldes den indarbejdede 

momsrefusion samt de privates momspligt. 

Den næste case omhandler salg af mad i kantiner og boder på folkeskoler. Det afgørende for 

momsbehandlingen af dette salg ligger i, hvorledes ordningen besluttes politisk. Først og fremmes 

afgøres det i kommunalbestyrelsen, hvem der skal stå for betalingen af madordningen. 

Efterfølgende fastsætter skolebestyrelsen den endelige ordning, herunder valg af leverandør, som 

efterfølgende har stor betydning for momspligten. Såfremt det vælges, at madordningen 

varetages af skolen selv, kan dette muligvis betragtes som led i undervisningen. Dermed kan dette 

indeholdes i momsfritagelsen af undervisning, jf. Momsloven § 13, stk. 1, nr. 3, som følge af  ”i 

tilknytning til undervisning”. Leveres madordningen derimod af en ekstern leverandør afhænger 

momspligten af hvilken type leverandør, der er tale om. Er det en privat virksomhed er 

madordningen momspligtig, jf. Momsloven § 4, stk. 1, hvorimod når der er tale om en offentlig 

leverandør vil denne ydelse være momsfri, grundet levering mellem offentlige myndigheder, jf. 

Momsloven § 9. Momsbehandlingen på dette område giver anledning til konkurrenceforvridning 

ved, at offentlige aktører opnår fordele, som private aktører ikke har samme mulighed for. Dette 

ses især ved momsfritagelsen på baggrund af ”i tilknytning til undervisning”, som kun offentlige 

aktører har mulighed for, samt momsfritagelsen af salg mellem offentlige institutioner. Derfor 

giver dette anledning til en fordel ved at vælge offentlige aktører frem for private. 

Tredje case drejer sig om sport og motion. Det offentliges opgave inden for dette område er i høj 

grad at stille sportsfaciliteter til rådighed for borgerne i kommunerne. Kommunerne har mulighed 

for at drive sportsaktiviteter på deres anlæg, men benytter sig sjældent af denne mulighed. En 

lang tradition i Danmark gør, at dette i høj grad varetages af foreninger og private personer. 

Momssystemdirektivet fritager sport og fysisk træning for momspligten, når det tilbydes af 

organisationer, der ikke arbejder med gevinst for øje. Kommuner må ikke drive virksomhed med 

gevinst for øje og vil derfor kunne omfattes af momsfritagelsen, når de leverer sportsaktiviteter til 

borgerne. Private foreninger arbejder som udgangspunkt heller ikke medgevinst for øje, mens 

private virksomheder vil blive betragtet som arbejde med gevinst for øje. Det konkluderes, at 

momsbehandlingen på dette område medfører konkurrenceforvridning. Kommunerne bliver 

stillet bedst af de tre nævnte konstruktioner, da de bliver momsfritaget for deres salg af 
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sportsaktiviteter, jf. Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5, og derudover er der mulighed for 

momsrefusion på købsmoms vedrørende driften af sportsaktiviteter, jf. momsrefusionsloven § 1. 

Foreninger vil blive omfattet af momsfritagelsen og skal dermed ikke pålægges moms på deres 

levering af sport og fysisk træning, men har ikke mulighed for momsfradrag. Private virksomheder 

vil blive betragtet som momspligtige af deres leverancer, men har til gengæld mulighed for 

momsfradrag. Konkurrenceforvridningen skyldes især momsrefusionsordningen, samt 

fritagelsernes opbygning, hvor kun visse organisationer kan omfattes af fritagelsen, mens andre 

ikke kan og vil føre til, at offentlige leverandører vil være at foretrække frem for private. 

Den sidste case omhandler parkeringsafgifter. Momsbehandlingen af denne afgift afhænger især 

af, hvilken lovhjemmel denne afgift er opkrævet efter. Private virksomheder har mulighed for at 

opkræve parkeringsafgift, jf. Aftaleloven. Bilister, der benytter private parkeringspladser, indgår 

aftale med den private virksomhed om leje af parkeringspladsen, som efter aftale afkræves et 

givent beløb. Offentlige myndigheder(kommuner) benytter ikke Aftaleloven, men har derimod 

hjemmel i Færdselsloven § 92, stk. 1, nr.1, samt Vejloven § 107. Der er forskel i 

momsbehandlingen, alt efter om der er lovhjemmel i Vejloven § 107, stk. 1 eller stk. 2. Vejloven § 

107, stk. 2 drejer sig om de tilfælde, hvor opkrævningen sker som led i en adfærdsregulering af 

områdets bilister, mens Vejloven § 107, stk. 1. omhandler de tilfælde, hvor det offentlige driver et 

parkeringsanlæg. Da der er konkurrence på disse parkeringsanlæg, jf. Vejloven § 107, stk. 1, bliver 

offentlige myndigheder afgiftspligtige efter Momsloven § 3, stk. 2, nr. 3, om konkurrence med 

andre momspligtige virksomheder. Dette gør transaktionen momspligtig, mens de tilfælde ved 

Vejloven § 107, stk. 2 bliver fritaget for momspligtig grundet at offentlige myndigheder handler i 

egenskab af offentlig myndighed. EU-domstolen har udtalt at lokal konkurrence skal ikke tages 

med i vurdering af konkurrenceforvridning, men momsfritagelsen ved egenskab af offentlig 

myndighed, skal anses overordnet for hele medlemslandet. Ved gennemgang af dette område 

blev det konkluderet, at momsbehandlingen medfører konkurrenceforvridning, da offentlige 

myndigheder har mulighed for fritagelse for moms på visse parkeringsafgifter modsat private 

aktørers muligheder. Dette kan medføre, at to parkeringspladser tæt på hinanden kan behandles 

vidt forskelligt momsmæssigt. Dette skyldes især den forskellige lovhjemmel til opkrævning af 

disse afgifter. Det offentlige forfordeles med mulighed for at påberåbe sig adfærdsregulerende 

afgift, som medfører momsfritaget indtjening, samtidigt med mulighed for momsrefusion for 

udgifter til vedligeholdelse og drift af parkeringspladser. 
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Overordnet set på de samlede cases kan det konkluderes, at selvom der igennem lovgivningen 

forsøges at skabe lige vilkår for private og offentlige aktører, har det endnu ikke vist sig at være 

tilfældet. Dette kan blandt andet ses i parkeringsafgiftscasen, hvor momsbehandlingen i høj grad 

er styret af forskellige regelsæt, for hvornår der kan opkræves parkeringsafgift. Det samme vil 

kunne siges om madordningen i folkeskolerne, hvor der er vidt forskellig behandling af momsen, 

alt efter hvem der er leverandør til de offentlige myndigheder. Denne forskellige behandling af 

leverandører fører dermed til konkurrenceforvridning mellem offentlige og private virksomheder. 

I takt med at flere opgaver bliver lagt over til private aktører vil disse skævvridninger blive et 

større problem, end det er i dag. Dette vil bevirke, at private aktører vil have et mindre incitament 

til at tage sig af disse opgaver, som udbydes af det offentlige, grundet at der ikke er helt samme 

regler for offentlige og private. Selve momsbehandlingen har stadig et naturligt afsæt i, at der 

findes offentlige og private opgaver, som dermed giver denne skævvridning. Selvom der ligges op 

til, at flere opgaver skal over til private aktører frem for offentlige, kan dette være svært, hvis ikke 

momsbehandlingen også tilrettes. Et område, der er et godt eksempel på dette er ved 

hjemmehjælpsydelserne. Her er momsbehandlingen tilpasset således, at der ikke er nogen 

konkurrencefordel for hverken de offentlige eller private aktører, og dermed kan det ses, at der i 

stigende grad findes flere private aktører på området. Det kan dermed siges, at jo stærkere 

konkurrencepræget et område er, jo bedre tilpasset vil reglerne også være for at sikre den lige 

konkurrence. Grunden til dette er, at flere aktører vil have incitament til at ændre reglerne, så der 

sikres den lige konkurrence. Der er dog områder, hvor dette ikke gælder, da der kan være andre 

årsager til, at reglerne ikke ændres. Dette ses blandt andet ved parkering, hvor offentlige 

myndigheder har mulighed for at regulere trafik og miljøpåvirkning gennem afgiftsopkrævning. 

Dermed konkluderer denne afhandling, at momsfritagelserne samt de offentliges særstatus i 

momslovgivningen giver en skævvridning i konkurrencen mellem offentlige og private aktører. 

Momsrefusionsordningen er et forsøg på at dæmme op for denne skævvridning, men viser sig 

samtidigt at skabe skævvridninger i enkelte særtilfælde. Langt hen af vejen sikres momspligtige 

leverandører, at der er lige konkurrence, men ønskes det, at der skal skabes konkurrence på de 

områder, som er momsfritaget, skal der arbejdes mere med momsrefusionsordningen for at sikre 

lige konkurrence parterne imellem. 
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5.1 Perspektivering 

Som tidligere beskrevet bliver der stadig en større og større satsning fra politisk side til at fremme 

offentlig – privat samarbejde, samt skabe en mere udbredt konkurrence på området for de 

offentlige opgaver. Der er flere grunde til dette. En af dem er, at politikkerne herved kan mindske 

antallet af ansatte i den offentlige sektor, som ofte er udskældt for at være for stor, ved at flytte 

disse over i den private sektor. En anden grund kan være gevinsten ved, at private kommer med 

nytænkning på områder, offentlige instanser har siddet på i mange år. Denne nytænkning i den 

private sektor kan meget vel tænkes at smitte af på det offentlige. For at det lykkedes at skabe 

disse forbedringer, er det vigtigt at have en lovgivning, der er gearet til dette skift af leverandør af 

vores kerneydelser i den offentlige sektor i Danmark. 

Som det ses af denne afhandling, er der ikke lige konkurrence på alle områder i forhold til 

momsbehandlingen. Mange af disse problematikker har udspring i Momsloven § 13, der 

indeholder en liste af momsfritagelser. Denne afhandling har taget udgangspunkt i fire af de i alt 

22 områder, der er fritaget. Det er derfor oplagt at se på de resterende områder, hvorledes disse 

er gearet til, at der i fremtiden vil komme flere og flere private aktører på dette marked. Hvis de 

politiske strategier ikke åbner op for en mere lige behandling af offentlige og private aktører, vil 

de private muligvis trække sig på forhånd, da indgangsbarriererne bliver for høje. 

Det er ligeledes spændende at se, hvorledes offentlige myndigheder stiller af krav til private 

aktører i fremtiden. Allerede i dag ses tendensen i de offentlige udbud, at der stilles tunge krav til 

private aktører, der gerne vil ind på markedet af offentlige ydelser. Jo flere opgaver der går fra de 

offentlige og over til de private, jo større mulighed vil det offentlige have til at stille krav til deres 

leverandører grundet den store konkurrence. Skal en kommune for eksempel kun købe ydelser 

hos det private har de større mulighed for at sætte disse op imod hinanden og derved en bedre 

mulighed for at forhandle sig til en fordelagtig pris. Har kommunen derimod selv en offentlig 

aktør der kan varetage denne opgave bliver denne muligvis forfordelt af andre grunde, da det 

ellers kan give kommune andre udgifter ved manglende udnyttelse af eget tilbud. Man kan derved 

sige der er mulighed for udnytte private aktører til at opnå bedre priser. Spørgsmålet er så, 

hvorledes Momsrefusionsordningen kan beholdes i det tilfælde, hvor offentlige leverandører ikke 

længere spiller en rolle på markederne, når der ikke er en konkurrenceforvridning, der skal 

neutraliseres. 

Alt i alt kan man se der er vidt forskellige områder, der påvirker konkurrenceforvridningen 

imellem offentlige og private aktører alene på momsområdet. 
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