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Børne- og Undervisningsudvalget 
Christiansborg 

Svar på spørgsmål 286 (Alm. del): 
I brev af 28. april 2020 har udvalget efter ønske fra Ellen Trane Nørby 
(V) stillet mig følgende spørgsmål: 

Spørgsmål 286:  
Vil ministeren oplyse status på sit undersøgende arbejde med at afdække, 
hvorvidt privatinstitutioner inden for de sidste fem år har trukket over-
skud ud til sig selv, hvilket var argumentet for, at de 64.000 danske børn i 
privatinstitutioner blev forbigået med aktstykke 99?  
 

Svar: 
Som opfølgning på svar på BUU alm. del spm. 286 om, hvorvidt privat-
institutioner har trukket overskud ud (jf. tabel 1), har Børne- og Under-
visningsministeriet (BUVM) været i dialog med Skatteministeriet (SKM) 
om udbytteoplysninger for privatinstitutioner. SKM har leveret følgende 
oplysninger om de 537 privatinstitutioner (opgjort på forældrebestyrel-
sesniveau), som eksisterede i 2018. Det bemærkes, at BUVM i det tidli-
gere fremsendte svar opgjorde antallet af privatinstitutioner til ca. 550. 
Årsagen til de forskellige opgørelser skal ses i lyset af, at et CVR-nummer 
kan dække over mere end en enhed. 
 

Tabel 1. Privatinstitutioners udbytteoplysninger fra Skatteministeriet  

 Antal Andel 

Kan ikke trække overskud ud, da de pr. definition 

ikke har ejere:  

1. Privatinstitutioner, der er organiseret som 

fonde, foreninger eller selvejende institutioner, 

og som ikke er registret med skattestatus hos 

Skattestyrelsen 

 

371 69 % 

2. Privatinstitutioner omfattet af selskabsskattelo-

ven eller fondsbeskatningsloven, og som er re-

gistreret med skattestatus hos Skattestyrelsen1  

72 13 % 

Børne- og Undervisningsudvalget 2019-20
BUU Alm.del - supplerende svar på spørgsmål 286 

Offentligt



 2 

 

Kan trække overskud ud, da de har ejere:     

3. Privatinstitutioner omfattet af selskabsskattelo-

ven og organiseret som anpartsselskaber, aktie-

selskaber eller andre selskaber med pligt til at 

indberette oplysningsskema 

 52 10 % 

3.1. Heraf privatinstitutioner, som i et eller flere af ind-

komstårene 2014-2018 har udloddet udbytte 
22 42 % 

4. Privatinstitutioner registreret som enten enkelt-

mandsvirksomheder, interessentskaber eller 

personligt ejede mindre virksomheder 

 

42 8 % 

Antal privatinstitutioner i alt (2018) 537 100 % 

Note 1: Se punkt 2 nedenfor for uddybning. I princippet kan privatinstitutioner, der er organise-

ret som en forening udlodde udbytte til foreningens medlemmer. Det afhænger af foreningens 

vedtægter. 

Amn.: Antallet af privatinstitutioner i 2018 er opgjort af Skattestyrelsen på baggrund af et udtræk, 

som BUVM har foretaget fra Danmarks Statistiks institutionsregister. Opgørelsen er foretaget på in-

stitutionsniveau (forældrebestyrelsesniveau).  

Kilde: Danmarks Statistiks institutionsregister, Skatteministeriet (Skattestyrelsen) og egne beregninger 

 
Ad 1.  
SKM oplyser, at 371 af privatinstitutionerne er registreret som fonde, 
foreninger og selvejende institutioner. Disse institutioner har ikke ejere, 
som et evt. overskud kan udtrækkes til.  I stedet vil de ofte have et vedta-
get formål, som evt. overskud skal anvendes til. 
 
Disse privatinstitutioner er ikke registreret med skattestatus hos Skatte-
styrelsen, da de som udgangspunkt ikke er skattepligtige. 

 
Ad 2. 
72 institutioner er omfattet af selskabsskatteloven eller fondsbeskatnings-
loven. Skattestyrelse har vurderet, hvilken specifik skatteparagraf institu-
tionerne hører under, og denne skattestatus er registreret hos Skattesty-
relsen. SKM oplyser, at 49 af disse institutioner er undtaget fra skatte-
pligt, jf. selskabsskatteloven § 3 stk. 1, nr. 5 om selvejende institutioner. 
Efter denne bestemmelse gælder, at indtægterne udelukkende må bruges 
på institutionens formål. De resterende 23 institutioner har ingen ejere, 
men er registreret med forskellig skattestatus. Der er tale om fonde, for-
eninger eller selvejende institutioner mv. Det vurderes således, at denne 
gruppe heller ikke udlodder udbytte. 

 
Ad 3. 
Privatinstitutioner, som er omfattet af selskabsskatteloven og med pligt 
til at indberette et oplysningsskema, kan udbetale evt. overskud til ejerne 
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som udbytteudbetalinger. Ifølge SKM’s oplysninger er 52 institutioner 
registreret i denne gruppe. I perioden 2014-2018 har 22 af disse instituti-
oner i et eller flere af årene udbetalt udbytte. BUVM's egen gennemgang 
af offentligt tilgængelige regnskaber viser, at der i alt blev udloddet ca. 
3,54 mio. kr. i 2018 svarende til et gennemsnitligt udloddet udbytte på  
ca. 200.000 kr. pr. institution blandt de institutioner, der i 2018 udlod-
dede et udbytte.  
 
Ad 4. 
Institutioner organiseret som enkeltmandsvirksomheder, interessentska-
ber og personlig ejede mindre virksomheder kan også have et overskud, 
som pr. definition tilhører ejerne. Det er derfor ikke meningsfyldt at tale 
om udlodning af udbytte i disse tilfælde. Hertil kommer, at de erhvervs-
drivende kan indberette overskud fra flere CVR-numre samlet.  
 
Det bemærkes, at nogle privatinstitutioner kan have andre aktiviteter 
(f.eks. socialpædagogisk kursusvirksomhed), som bidrager til et evt. over-
skud og udbetalt udbytte.  
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Pernille Rosenkrantz-Theil 
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