Notat vedr. nyt styringssignal
SKAT har udsendt det styresignal, der ændrer den momsmæssige behandling af taxametertilskud fra UVM.

Økonomisk konsekvens for erhvervsskolerne
Danske Erhvervsskoler har i september 2015 spurgt deres medlemsskoler, hvad det nye styringssignal vil
betyde for deres skole.
51 skoler har svaret, at de vil miste mellem 15.000 kr. og 1.100.000 mio. kr. om året – det er i alt
22.029.100 kr. for de 51 skoler. Det giver et gennemsnitligt tab på ca. 432.000 kr. om året.
Det betyder, at Danske Erhvervsskolers medlemsskoler (65 skoler) i alt mister ca. 28.000.000 mio. kr. Dette
er vel at mærker midler, som således skal lægges oven i de øvrige besparelser, som skoler skal gennemføre
i 2016 og frem.
Omregnes den samlede besparelse for alle 88 erhvervsskoler, trækkes der op mod 40 mio. kr. ud af
erhvervsskolernes bugetter.

Baggrund
EU-domstolen underkender dansk praksis for den momsmæssige behandling af offentlige tilskud til
erhvervsskoler. Det vurderes nu, at offentlige tilskud ydet til erhvervsskoler i henhold til erhvervsskoleloven
må anses for vederlag for en leverance i form af undervisning til eleverne.
Konsekvensen er, at tilskuddene skal medtages i nævneren i fradragsbrøken i medfør af momslovens § 38,
stk. 1, ved opgørelsen af skolernes delvise momsfradragsret – det må forventes, at skolernes
fradragsprocenter fremadrettet bliver væsentlig mindre end i dag, og det får væsentlig indflydelse på
skolernes mulighed for godtgørelse af energiafgifter.

Praksisændringen
Praksisændringen medfører, at erhvervsskoler skal medregne taxametertilskud som momsfri omsætning
ved opgørelse af den delvise momsfradragsret overfor SKAT. Dette medfører en reduceret fradragsret for
moms hos SKAT, og mere vigtigt at retten til godtgørelse af energiafgifter reduceres, hvilket indebærer
øgede omkostninger for erhvervsskolerne.
SKATs ændring af praksis sker på baggrund af en dom fra EU-domstolen, hvor forholdene efter SKATs
opfattelse er sammenlignelige med erhvervsskolernes modtagelse af taxametertilskud. Danske
Erhvervsskoler er ikke enige heri, hvilket de har meddelt SKAT under høringsfasen, der er gået forud for
offentliggørelsen af styresignalet. På trods af bemærkninger fra Danske Erhvervsskoler og andre i
høringsfasen må vi konstatere, at SKAT har valgt at fastholde praksis-ændringen.
Dette betyder, at erhvervsskolernes delvise momsfradragsret overfor SKAT falder væsentligt. I forhold til
skolernes købsmoms kompenseres den reducerede fradragsret overfor SKAT af en øget
momskompensation fra UVM, hvorfor ændringen ikke har væsentlig økonomisk betydning momsmæssigt.
Dette er også gældende i forhold til skolernes eventuelle momsreguleringsforpligtelser, hvor en regulering
vil blive modsvaret af en kompensation fra UVM.

Derimod vil ændringen medføre et økonomisk tab for erhvervsskolerne i relation til energiafgifterne. Som
hovedregel kan energiafgifter godtgøres i samme omfang, som der er fradragsret for momsen via SKAT.
Faldet i momsfradragsretten overfor SKAT medfører derfor en tilsvarende lavere ret til godtgørelse af
energiafgifter. Dette kompenseres ikke af UVM, og medfører derfor et økonomisk tab for skolerne.
Som nævnt ændres praksis fra 1. januar 2016. Erhvervsskolerne bør dog allerede nu overveje de
økonomiske konsekvenser af praksisændringen og vurdere, hvilke tilretninger af regnskabssystem mv., der
er nødvendige.

Inkonsekvens i SKATs anvendelse af begreber
Der er en vis inkonsekvens i SKAT anvendelse af begreber; offentlige tilskud og taxametre. Vores tilskud
bygger principielt ikke på en juridisk aftale, som kan sammenlignes med aftalen som er omtalt i dommen.
Det er desuden ret besynderligt, at styringssignalet ikke gælder for andre institutionsformer, f.eks. almene
gymnasier og VUC’ere, da ydelser og tilskudsformer er fuldstændige identiske. Der bør tages udgangspunkt
i en principiel diskussion på baggrund af budgetvejledningen, som jo dækker alle ungdomsuddannelser
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