
 

 

Fra: Bjarne Larsen Kron [mailto:bjarne.wes@gmail.com]  

Sendt: 14. november 2017 10:38 

Til: Camilla Bech-Illum <Camilla.Bech-Illum@ft.dk> 

Cc: Tina Grønlund <Tina.Gronlund@ft.dk>; Jette Marlene Hansen <Jette.Marlene.Hansen@ft.dk>; Thorkild 

Høy <thorkild@hoey.dk> 

Emne: Re: Vedrørende foretræde for Skatteudvalget  

 
 

 
Kort sagsfremstilling: 
 
Den frivillige forening Byg1Bys (www.byg1by.dk) udfordring er nu, at vi skal 
betale moms af vores salg af fugle kasser (små kunstværker), hvorfra hele 
overskuddet ubeskåret går til ulandsprojekter i Burundi i Afrika. 
 
De små kunstværker sælges gennem en række forskellige kanaler: (a) På 
markeder og torve rundt om i Danmark, hvor medlemmer af foreningen 
sørger for salget; (b) i forbindelse med foredrag og oplysningsvirksomhed om 
de støttede projekter i Burundi; (c) af kunstnere selv som efterfølgende 
donerer indtægten til Byg1By og (d) gennem foreningens webshop.  

Den 13 september 2017 har Skat ændret vejledningen for foreninger, således 
at salg fra en webshop nu er at betragte som salg af forretningsmæssig 
karakter, og dermed ikke længere er fritaget for moms af salg. Indtil denne 
dato var dette ikke automatisk tilfældet, hvis man havde en webshop. Reelt 
betyder det, at vi nu skal betale moms af hele vores salg, også det der ikke 
sker gennem vores webshop. 
 
Til baggrundsorientering så opfylder Byg1By alle betingelser for for 
momsfritagelse iflg. momslovens paragraf 13, stk 4 og 21 - herunder bl.a. at 
vi anvender hver en krone af vores overskud til at lave ulandsbistand i 
Burundi, og vi er ikke konkurrenceforvridende. Der er ikke tale om 
konkurrenceforvridning, da vores fuglekasser er unika (små kunstværker), 
dekorerede af en stor gruppe af kunstnere i Danmark og solgt for den højest 
mulige pris (væsentligt over prisen på en almindelig kasse i handlen). Vores 
udfordring er kun den nye vejledning per 13 september. 
 
Vores fornemmelse er, at man i Skat har ønsket at lukke et hul i lovgivningen 
for at stoppe nogle foreninger, der har misbrugt ordningen for egen vindings 
skyld. Vi kan selvfølgelig kun bifalde, at der ikke sker misbrug og at det skal 
stoppes.  
 
Vi kan ikke forestille os, at det været hensigten, at foreninger som vores 
skulle rammes negativt af den nye vejledning. 
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Men vi bliver ramt, da det reelt betyder, at vi mister 20% af hele vores 
omsætning fra salg af fuglekasser og dermed har vi tilsvarede mindre at lave 
ulandsprojekter for i Burundi. Da alle i Byg1By desuden arbejder som frivillige 
uden løn eller nogle former for tilskud, både de 50+ der samler kasserne i 
sløjdlokalet i Gørslev og andre steder, de kunstmalere (kendte som ukendte, 
fysisk og psykisk handicappede fra hele landet) der dekorerer kasserne samt 
de der holder foredrag og laver alt muligt andet for foreningen, frygter vi 
selvfølgelig for hvad reaktionen nu bliver, hvis der pludselig skal betales 20 % 
af omsætningen i moms. Det vil være stærkt demotiverende for de mange, 
der lægger deres frivillige arbejde i Byg1By, når hele det indsamlede beløb 
ikke længere kan anvendes til ulandsarbejde. Vi lægger stor vægt på vores 
folkelige forankring i Danmark og frygter at dette vil blive ødelagt.   
 
I stedet for den nye formulering per 13 september vil vores umiddelbare 
forslag til en løsning være at lade Indsamlingsnævnet, hvor alle foreninger, 
der indsamler penge, er medlem, foretage tilsynet/kontrollen på dette område 
i direkte forlængelse af deres øvrige tilsyns/kontrol funktioner overfor 
foreninger. Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at de indsamlede midler er 
anvendt i overensstemmelse med det formål, der er angivet i anmeldelsen 
m.v. Indsamlingsnævnet kan derved frasortere de foreninger som misbruger 
ordningen, uden at alle de øvrige foreninger bliver negativt ramt.  
 
Byg1By samler penge ind til en række projekter som vi gennemfører i det 
nordlige Burundi. Der er tale om et større reintegrationsprogram for 
tilbagevendte Burundiske flygtninge fra Tanzania, Rwanda og den 
Demokratiske Republik Congo. Der er hjælp til at øge landbrugsproduktionen, 
voksenundervisning af kvinder der aldrig har gået i skole, etablering af 
systue, snedkerværksted og sæbefabrik samt andre små virksomheder efter 
andelsbevægelsens principper for at skabe arbejdspladser, tanke til 
opsamling af vand, toiletter, bygning af huse mv. 
 
Link til gammel (indtil 12 september 2017) vejledning fra Skat: 
 http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=204543&chk=209778 

 
Link til ny vejledning fra Skat: 
 http://www.skat.dk/skat.aspx?oID=204543&chk=215015 

  
 
 
Bjarne Larsen Kron 
Formand for Byg1Bys Bestyrelse 
bjarne.wes@gmail.com 
Ph: + 45 23 25 40 69 
www.economics.dk 
www.havenihoejelse.dk 
www.byg1by.dk 
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