
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 
Vedrørende L 29 - Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energi-

produkter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af 

kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning 

af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse 

for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet 

leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring 

af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.) 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 3 af 11. november 2016. Spørgsmålet er stillet efter 

ønske fra Rune Lund (EL). 

 

 

Karsten Lauritzen 

/ Jeanette Rose Hansen 

  

22. november 2016 
J.nr. 16-1723477 
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L 29 endeligt svar på spørgsmål 3
Offentligt



 

 

Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Ministeren bedes redegøre for, hvordan listen over undervisningsaktiviteter som foreslås 

fritaget for lønsumsafgift, jf. lovforslagets § 6, nr. 1, er fremkommet. I forlængelse heraf 

bedes ministeren oplyse om listen er udtømmende, eller om den bør udvides med yderli-

gere aktiviteter.  

 

Svar 

På baggrund af en dom fra EU-Domstolen (C-151/13, Le Rayon d'Or SARL) er det ble-

vet konstateret, at visse uddannelsesinstitutioner, herunder erhvervs- og produktionssko-

ler, der modtager taxameterbaserede tilskud, vil få en øget afgiftsbelastning som følge af 

lønsumsafgiftspligt. Det er denne øgede afgiftsbelastning, som lovforslaget har til hensigt 

at imødegå.   

 

Vurderingen af hvilke uddannelser, der omfattes af lovforslagets § 6, nr. 1, er foretaget i 

samarbejde med Ministeret for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, da det er disse ministerier, som administrerer de forskellige uddan-

nelseslove.   

 

Der er som udgangspunkt tale om en udtømmende liste over uddannelsesinstitutioner, 

som kan fritages for lønsumsafgift. Dog kan der opstå situationer, som tilfældet med EU-

dommen om taxameterbaserede tilskud, som gør det nødvendigt at overveje, om fritagel-

sen bør udvides til at omfatte andre uddannelsesinstitutioner.  
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