VIDEN OM

Momskompensation

Momskompensation er en mulighed for blandt andet museer, golfklubber,
idrætsforeninger og andre almennyttige foreninger og fonde til at få
godtgjort en del af deres udgifter til moms.

SKAT OG MOMS
Januar 2022

Momskompensationsordningen er en puljeordning, hvor almennyttige og velgørende
foreninger mv., herunder blandt andet museer, golfklubber, fonde, religiøse samfund,
idrætsforeninger, festivaller mv., kan søge om kompensation for udgifter til dansk
købsmoms, som er afholdt i forbindelse med almenvelgørende aktiviteter.
Alle foreninger betaler moms i større eller mindre omfang. Eksempelvis moms af
udgifter til materialer, computere, udstyr, inventar samt ikke mindst af udgifter til
opførelse og vedligeholdelse af bygninger. Det er disse momsudgifter, som foreninger,
efter helt særlige regler, kan få godtgjort en del af. Nedenfor giver vi en overordnet
beskrivelse af de teknisk komplicerede regler.

Foreningen skal godkendes som almennyttig eller velgørende

Foreningen skal
starte med at søge
om godkendelse som
en almennyttig
forening hos SKAT.

Muligheden for at få momskompensation gælder alle foreninger, fonde, institutioner
mv., som Skattestyrelsen positivt har godkendt som værende almennyttige eller
velgørende i henhold til Ligningslovens § 8 A eller § 12, stk. 3.
Det betyder, at foreningen skal starte med at søge om godkendelse som almennyttig
hos Skattestyrelsen. Dette sker på en særlig blanket, der sammen med bl.a. seneste
regnskab skal indsendes inden 1. oktober i det år, hvor der første gang ønskes
momskompensation. Når foreningen er godkendt som almennyttig, er denne
godkendelse gældende, indtil forudsætningerne eller reglerne ændres.

Betingelser for godkendelse - foreningen skal skaffe over 100 gavegivere
Godkendelse som almennyttig er underlagt en række betingelser. Først og fremmest
skal ansøger modtage gaver fra mere end 100 privatpersoner eller virksomheder, som
hver giver mindst 200 kr. årligt. Vi anbefaler derfor, at der gennemføres en indsamling,
inden ansøgning om godkendelse indsendes. Det er ikke en betingelse, at kravet om 100
gavegivere er opfyldt på selve ansøgningsdagen, men det skal nås senest 31. december i
samme år.
Andre gaver end pengegaver, herunder fx gaver i form af naturalier, kan ligeledes indgå
i opgørelsen, når værdien heraf overstiger 200 kr.

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger
og skal alene betragtes som generel vejledning.
Publikationen dækker ikke specifikke situationer,
og du bør ikke handle - eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt
venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere
påtager os ikke ansvar for tab foranlediget af en
handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne publikation.

Når først foreningen mv. er godkendt, vil gavegiver få ret til skattefradrag. Blot skal
foreningen have navn, adresse og CPR- eller CVR- nummer på alle bidragsydere og
indberette gaven fra hver enkelt til Skattestyrelsen.
Hvert år inden 31. maj skal antallet af gavegivere dokumenteres ved indberetning af
oplysningerne til Skattestyrelsen i det såkaldte ”Gaveskema”.
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Det er endvidere en betingelse for godkendelse, at ansøger har en årlig bruttoindtægt
eller formue (egenkapital) på mindst 150.000 kr.
Øvrige krav – foreninger og fonde
For foreninger stilles der som udgangspunkt krav om, at antallet af kontingentbetalende
medlemmer overstiger 300, og at kontingentet har en sådan størrelse, at det dækker
foreningens normalt forekommende administrationsudgifter.

HAR DU SPØRGSMÅL SÅ
KONTAKT

For fonde, stiftelser mv. stilles der endvidere krav om, at de er omfattet enten af lov
om fonde og visse foreninger eller lov om erhvervsdrivende fonde eller, at de ledes af
et styreorgan, hvor mindst ét medlem er uafhængigt og uvildigt ift. stifterne.

Ansøgning om momskompensation
Der skal indsendes en årlig ansøgning om momskompensation. Ansøgning om
kompensation for 2021 skal indsendes elektronisk senest 1. juli 2022 og være ledsaget
af en revisorerklæring. Bemærk, at ansøgninger som SKAT modtager efter 1. juli som
udgangspunkt afvises.

Størrelsen af kompensationen
Den godtgørelse, som foreningen kan opnå, afhænger af flere forhold.

Louise Eide Hartung
Director, Moms
Tlf. 96 26 38 74
ljs@bdo.dk

For det første; af størrelsen af foreningens faktiske udgifter til købsmoms i det aktuelle
år. Disse udgifter kan svinge temmelig meget, fx som følge af nybyggeri eller store
investeringer i enkelte år. For momsregistrerede foreninger er det kun den moms, som
ikke er godtgjort via momsangivelsen, der kan indgå i opgørelsen.
For det andet; af foreningens såkaldte egenfinansieringsgrad. Denne beregnes som de
private indtægters andel af foreningens samlede indtægter, dog eksklusive indtægter
fra momspligtige aktiviteter. De private indtægter omfatter blandt andet
entrebilletter, abonnementsindtægter, husleje, medlemskontingent, støttekoncerter,
salg af ejendom, stævner, private donationer mv.
Offentlige tilskud, blandt andet fra kommuner, regioner, staten og fra EU, anses
derimod ikke for private indtægter, medmindre beløbene modtages for levering af
momsfrie ydelser på markedsvilkår. Offentlige indtægter indgår kun i brøkens nævner
ved beregningen af egenfinansieringsgraden.
Puljeordningen er på ca. 166 mio. kr. Da der samlet set søges om momskompensation
for mere end det afsatte puljebeløb, fordeles kompensationen proportionalt med de
ansøgte beløb. Udbetalingsgraden svinger fra år til år og ligger typisk på ca. 35 %.

Eksempel
Et museum har haft momsfrie indtægter på 4,5 mio. kr., som primært består af
entrebilletter. Tilskud fra det offentlige udgør i alt 8,2 mio. kr. Museets
egenfinansieringsgrad vil derfor udgøre 35,43 %.
Det beløb, som herefter kan søges om kompensation for er de bogførte momsudgifter
ganget med egenfinansieringsgraden. Hvor meget museet modtager i
momskompensation afhænger af udbetalingsgraden i det pågældende år.

Maria Fischer Riismøller
Senior manager, Moms
Tlf. 39 15 53 04
mri@bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en
danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er
medlem af BDO International Limited - et UKbaseret selskab med begrænset hæftelse - og en
del af det internationale BDO netværk bestående
af uafhængige medlemsfirmaer. BDO er varemærke
for både BDO netværket og for alle BDO
medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger
omkring 1.300 medarbejdere, mens det
verdensomspændende BDO netværk har godt
100.000 medarbejdere i mere end 165 lande.

Kompensationen udbetales normalt inden udgangen af året.

Afslutning
Vi bistår gerne med at undersøge, om netop I er omfattet af reglerne for
momskompensation samt med udarbejdelse af ansøgning.

2/2

