Økonomi og indenrigsministeriet
Att.: Nicolai Abildskov Pallisborg
oim@oim.dk og npa@oim.dk
12. april 2019

Høringssvar vedrørende udkast til ny momsrefusionsbekendtgørelse

Selveje Danmark har modtaget Økonomi- og Indenrigsministeriets udkast til udkast til ny
momsrefusionsbekendtgørelse i høring.
Målet med den påtænkte ændring er at løse den momsproblematik, der er opstået i forhold til
det faktum, at der nu skal pålægges moms på de administrationsudgifter private og
selvejende dagtilbud betaler til f.eks. paraplyorganisationer på området.
Selveje Danmark, der repræsenterer såvel paraplyer på området som specifikke dagtilbud
støtter helt overordnet intentionerne bag forslaget.
Der skal dog knyttes enkelte bemærkninger til udkastet.
For det første anbefales det, at det af bemærkningerne til bekendtgørelsen klart fremgår hvad
intentionen bag ændringen er. Når det er vigtigt, så skyldes det, at en række kommuner ikke
anvender den sats der fremgår af dagtilbudslovens på 2,1 procent. En række kommunerne
har fastsat andre satser for administrationstilskuddet, og I de situationer, vil det meget let
kunne være det enkelte dagtilbud eller paraplyen, der skal forklare kommunen hvorfor satsen
skal ændres. Erfaringen er, at styrkeforholdet mellem en selvejende børnehave og kommunen
kan være ganske skævvredet, hvorfor det kan være afgørende at have en klar begrundelse at
læne sig op ad.
For det andet taler udkastet konsekvent om private tilbud. Teksten i udkastet til
bekendtgørelse lyder: Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem,
private klubber og puljeordninger

Faktum er, at det man ønsker skal være omfattet af momsrefusion er de dagtilbud mv., der er
oprettet uden at have en driftsoverenskomst med kommunen. Størstedelen af de tilbud er i
realiteten selvejende non-profit tilbud, hvorfor det ville tydeliggøre målgruppen, hvis man i
momsrefusionsbekendtgørelsen taler om ”private og selvejende institutioner, fritidshjem og
klubber, private dagplejer og puljeordninger”.
Sidst men ikke mindst, så er Selveje Danmark bekendt med, at denne ændring vil blive fuldt
op at en ændring af bestemmelsen om administrationstilskud i dagtilbudsloven. Her lægges
op til, at den, som konsekvens af at administrationsopgaven nu gøres momspligtig, hæves fra
2,1 procent til 2,5 procent. Det skal i forhold til dette bemærkes, at 2,5 procent ikke udgør en
hel dækning af den fulde moms, da der her burde være tale om 2,1% + 25% moms svarende
til 2,625 procent. Vælger man således kun at hæve administrationstilskuddet til 2,5 procent,
så vil de resterende 0,125 procent vil være en øget omkostning for den enkelte institution.
Dette er næppe intentionen bag ændringen.

Selveje Danmark skal med ovennævnte bemærkninger igen give sin støtte til det udsendte
udkast til ny momsrefusionsbekendtgørelse.
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