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Spørgsmål 

Ministeren bedes oversende en oversigt, der viser antallet af ansøgere til ordningen for 

delvis kompensation af købsmoms for almennyttige foreninger fra 2007 til 2017. Ministe-

ren bedes i samme oversigt oplyse den samlede sum, der ansøges for i årene fra 2007 til 

2017. 

 

Svar 

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:  

 

”I tabel 1 fremgår antal modtagere, udbetalt kompensation i alt samt den ansøgte sum i 

årene 2007 til 2017. Det bemærkes, at alle beløb er i årets priser.  

 

Tabel 1. Delvis kompensation af købsmoms for almennyttige foreninger mv., løbende priser 
 

 
 Finansår  Antal modtagere Udbetalt kompensation (kr.) Endelig ansøgt sum (kr.) 

2007 132 27.039.084 27.039.084 

2008 160 49.303.818 49.303.818 

2009 240 79.482.402 79.482.402 

2010 234 112.705.408 112.705.408 

2011 262 121.733.833 121.733.833 

2012 304 151.717.368 151.717.368 

2013 314 203.869.267 203.869.267 

2014 547 150.300.012 418.430.524 

2015 479 152.953.915 364.881.002 

2016 463 153.974.032 400.580.624 

2017 477 160.144.673 421.441.401 
 

 
Anm.: Antal modtagere svarer stort set til antal ansøgere, idet kun et meget lille antal ansøgninger afvises. Det er ty-
pisk på grund af for sen indsendelse af ansøgning. Der kan endnu være ændringer for finansåret 2017. Sagsbehandlin-
gen forventes afsluttet ultimo november 2017, og udbetaling sker umiddelbart derefter. 

Kilde: SKAT.  

 

Det skal bemærkes, at ordningen blev ændret til en pulje fra 2014, og at beregningsgrund-

laget samtidig blev ændret væsentligt. Frem til 2013 søgte foreningerne kompensation for 

udgifter, som blev sat i forhold til et udgiftsniveau i 2004. Formålet med det beregnings-

grundlag var at tilskynde til flere velgørende aktiviteter. Foreningerne fik samtidig kom-

penseret det fulde ansøgte beløb.  

 

Fra 2014 blev ordningen omdannet til en pulje med et fast beløb på ca. 160 mio. kr. Sam-

tidig blev det hidtidige beregningsgrundlag med 2004 som basisår afskaffet, hvorfor for-

eningerne kunne søge om kompensation for samtlige af deres aktiviteter. Dette betød 

også, at foreningerne kunne søge om kompensation, selvom de i et givet år havde oplevet 

et fald i deres udgifter i købsmoms i forhold til 2004. Det var således også forventeligt, at 

antallet af ansøgere og summen af ansøgte midler ville stige fra 2014 og frem. ”  


