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SKAT reducerer erhvervsskolers momsfradragsret på tvivlsomt grundlag

♦ EU-Domstolen afsagde den 27/3 2014 dom i en sag vedrørende den momsmæssige behandling af tilskud, som blev ydet til driften af
et plejehjem (Le Rayon d'Or SARL). Ganske overraskende har dommenmedført, at SKAT har udsendt et styresignal vedrørende ændring
af dansk praksis, for så vidt angår den momsmæssige behandling af taxametertilskud til erhvervsskoler. Ifølge styresignalet skal så-
danne tilskud nu anses for en omsætning, som skal medregnes ved opgørelsen af skolernes delvise fradragsret efter momslovens §
38, stk. 1. Erhvervsskolerne har på den baggrund udsigt til betydeligt lavere momsfradrag og derfor betydeligt øgede udgifter. SKAT
er efter vores opfattelse gået for vidt i sin fortolkning af EU-dommen. Dommen fastlægger blot det allerede kendte princip om, at et
tilskud er udtryk for en omsætning, når tilskuddet er direkte forbundet med prisen på en vare eller ydelse. Der er intet nyt under solen,
og dommen giver ikke grundlag for at tilsidesætte den praksis, som Landsskatteretten fastlagde i 2003.

Af advokat Mette Juul og advokatfuldmægtig Lise Winther Jensen, Plesner

Baggrund
Ydelser, der leveres mod vederlag, pålægges moms.
Af momslovens § 38, stk. 1, fremgår, at der for varer og tjenestey-
delser, som en registreret virksomhed anvender både til fradragsbe-
rettigede formål og til andre formål i virksomheden, kan foretages
fradrag for den del af udgiften, der forholdsmæssigt svarer til om-
sætningen i den registreringspligtige del af virksomheden; den så-
kaldte momsbrøk.

Derudover følger det af momslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., at ved
levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herun-
der tilskud, der er direkte forbundet med varens og ydelsens pris,
men ikke indbefattet afgiften efter momsloven. Bestemmelsen
bygger på momsdirektivets(1) artikel 73.
Et tilskud skal således indgå i beregningen af momsbrøken, hvis
tilskuddet er forbundet med varens eller ydelsens pris. Er tilskuddet
forbundet med enmomspligtig leverance, er tilskuddetmedvirkende
til at øge fradragsprocenten, men er det derimod forbundet med en
momsfri leverance, er det medvirkende til at reducere momsbrøken.
Disse regler var omdrejningspunktet i “Købmandsskolesagen”,
hvor Landsskatteretten den 20/12 2002 afsagde kendelse(2). Sagen
vedrørte en købmandsskole, som havde til formål at tilbyde under-
visning inden for erhvervsuddannelserne og tilgrænsende uddannel-
ses- og kursusvirksomhed. Skolen havde både momspligtige og
momsfrie aktiviteter og modtog foruden en vis deltagerbetaling et
tilskud fra staten i form af taxametertilskud. Skolen havde opgjort
sin delvise momsfradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, uden
at medtage taxametertilskuddene.
SKAT mente derimod, at tilskuddene var momsfri omsætning,
som skulle medvirke til at reducere momsbrøken.
SKAT fik ikke medhold ved Landsskatteretten, idet retten fandt,
at tilskuddene ikke kunne anses som vederlag for levering af ydelser
til Undervisningsministeriet, selvom skolen ved undervisning af
eleverne var forpligtigede til at opfylde de betingelser, der fremgik
af lovgivningen som betingelse for modtagelse af tilskud. Lands-
skatteretten bemærkede, at tilskuddene ikke kunne anses som ve-
derlag for skolens levering af ydelser til skolens elever, da tilskud-
dene ikke var direkte forbundet med transaktionernes pris. I denne
vurdering lagde Landsskatteretten særligt vægt på, at skolerne
havde ret til frit at disponere over sine samlede lovbundne tilskud
og rammetilskud til de tilskudsberettigede uddannelser og skolefor-
mål under ét.
På baggrund af kendelsen i Købmandsskolesagen har erhvervssko-
ler og andre selvejende institutioner i overensstemmelse med

praksis undladt at medregne taxametertilskud ved opgørelse af den
delvise fradragsret efter momslovens § 38, stk. 1, og momsdirekti-
vets artikel 73.
SKAT synes nu at se sit snit til at bruge EU-Domstolens dom, Le
Rayon d'Or SARL, som løftestang til at underkende Landsskatte-
rettens kendelse og på den baggrund ændre dansk praksis.

Le Rayon d'Or SARL(3)
Den franske sag vedrørte et plejehjem, Rayon d'Or, som modtog
et tilskud fra sygeforsikringskassen for de ydelser, som det leverede.
Tilskuddene blevmed hjemmel i den franske sociallovgivning givet
på baggrund af en flerårig aftale mellem plejehjemmene og de
statslige myndigheder. Tilskuddene udgjorde et fast plejebeløb
beregnet efter blandt andet antallet af beboere på plejehjemmet.
Til gengæld for tilskuddene var plejehjemmene forpligtet til at le-
vere konkrete ydelser til beboerne på plejehjemmet.
Plejehjemmet havde ikke medregnet tilskuddene ved opgørelse
af den delvise fradragsret, da det ikke anså tilskuddene som vederlag
for en konkret leverance i henhold til momsdirektivet. Det anfæg-
tede skattemyndighederne, idet myndighederne gjorde gældende,
at det faste plejebeløb ikke skulle anses for at udgøre et tilskud,
men et takstsystem, hvorefter taksten blev fastsat på baggrund af
beboernes konkrete plejebehov. Plejebehovet blev vurderet på
baggrund af historiske koefficienter, som var fastsat på nationalt
plan, og som blev tilpasset årligt på baggrund af gennemsnitlige
udgifter. Myndighederne gjorde desuden subsidiært gældende, at
der var en direkte og umiddelbar sammenhæng mellem betalingen
af det faste plejebeløb og de leverede plejeydelser, selvom sygefor-
sikringskassen, der udbetalte tilskuddet, ikke var den direkte mod-
tager af plejeydelserne.
Den franske domstol forelagde spørgsmålet om tilskuddenes
momsmæssige behandling for EU-Domstolen.
Spørgsmålet var, om de omhandlede plejeydelser var omfattet af
momslovgivningens anvendelsesområde, hvorefter der skulle tages
hensyn til den forud fastsatte betaling ved opgørelsen af den delvise
momsfradragsret, der følger af momsdirektivets artikel 73. Det af-
gørende var, om betalingen kunne anses for at udgøre modværdien
af de plejeydelser, som plejehjemmet mod vederlag leverede til
sine beboere.
EU-Domstolen bemærkede først, at plejehjemmet var forpligtet
til faktisk at levere plejeydelser til beboerne som modydelse for
tilskuddene, og at den direkte sammenhæng mellem leveringen af
ydelserne og denmodtagnemodydelse ikke blev brudt af, at plejey-
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delserne ikke blev leveret til den franske sygesikring, men i stedet
til plejehjemmets beboere(4).
EU-Domstolen konkluderede desuden, at i kraft af at den omhand-
lede tjenesteydelse var karakteriseret ved, at tjenesteyderen til sta-
dighed stod til rådighed med henblik på på givne tidspunkter at le-
vere de plejeydelser, som beboerne måtte have behov for, var det
ikke nødvendigt for at fastslå en direkte sammenhæng mellem
plejeydelsen og det udbetalte tillæg at godtgøre, at betalingen
vedrørte en individualiseret, enkeltstående plejeydelse leveret på
anmodning fra en beboer(5).
EU-Domstolen konkluderede endeligt, at det i hovedsagen om-
handlede faste plejebeløb udgjordemodværdien for de plejeydelser,
som et plejehjem mod vederlag leverer til sine beboere(6). Konse-
kvensen af dommen var, at tilskuddene var omfattet af momslov-
givningens anvendelsesområde og derfor skulle medregnes ved
opgørelsen af plejehjemmets delvisemomsfradragsret. Da tilskuddet
relaterede sig til momsfri ydelser, var konsekvensen, at plejehjem-
mets fradragsprocent blev reduceret.

Dommens rækkevidde
Le Rayon d’Or SARL-dommen er langt fra den første dom på
området om den momsmæssige behandling af tilskud, og den
frembringer intet nyt vedrørende synspunktet om den direkte sam-
menhængmellem et tilskud og denmodsvarende ydelse i en trepart-
ssituation. Det ses da også direkte ved, at der i dommen henvises
til EU-Domstolens tidligere praksis, herunder Kennemer Golf-
dommen fra 2002(7), hvoraf det følger, at en betaling ikke behøver
at vedrøre en individualiseret, enkeltstående ydelse for, at det kan
godtgøres, at der er en direkte sammenhængmellem den pågælden-
de ydelse og den modtagne modydelse.
Det følger desuden allerede af EU-Domstolens praksis, at et tilskud
ikke er afgiftspligtigt, alene fordi det påvirker prisen på varer og
tjenesteydelser, der leveres eller udføres af den tilskudsmodtagende
organisation, men at tilskuddet tillige særligt skal være blevet betalt
til den tilskudsmodtagende organisation mod, at den leverede en
bestemt vare eller udførte en bestemt tjenesteydelse(8).
Der er således intet nyt ved den franske dom, der alene følger den
linje, der allerede er fastlagt af EU-Domstolen. Dette er formentlig
også årsagen til, at dommen blev afsagt uden generaladvokatens
forslag til afgørelse. Det følger af Statutten for den Europæiske
Unions Domstol, artikel 20, at hvis EU-Domstolen finder, at en
sag ikke rejser nogen nye retsspørgsmål, kan den, efter at have hørt
generaladvokaten, beslutte, at sagen skal pådømmes uden genera-
ladvokatens forslag til afgørelse. Dette er, foruden muligheden for
at behandle en sag efter den såkaldte hasteprocedure, det eneste
grundlag, der kan være, for at en sag pådømmes uden generaladvo-
katens forslag til afgørelse.
I øvrigt synes der i vurderingen af, om en sag skal pådømmesmed
eller uden forslag til afgørelse at blive lagt vægt på, om en dom
kan have vidtrækkende betydning på det pågældende retsområde
eller for EU-retten generelt, og om sagen skulle rejse spørgsmål
om at omgøre EU-Domstolens hidtidige praksis(9).
Det vidner om, at EU-Domstolen ikke selv har anset dommen
som hverken nyskabende eller principiel, og det synes derfor svært
at følge SKATs synspunkt om, at den skulle danne grundlag for
en praksisændring i Danmark.

Styresignalet SKM2015.466.SKAT (TfS 2015, 530)
SKAT udsendte den 1. juli 2015 et styresignal, hvorefter taxame-
tertilskud ydet til erhvervsskoler skal anses som vederlag for de
undervisningsydelser, som skolerne leverer til deres elever. Som
konsekvens heraf skal tilskuddenemedregnes sommomsfri omsæt-

ning ved opgørelsen af erhvervsskolernes delvise momsfradragsret
efter momslovens § 38, stk. 1.
SKAT begrunder ændringen med, at de faktiske forhold i EU-
dommen og det retlige grundlag på flere punkter er sammenligne-
lige med de faktiske forhold og vilkår, hvorunder Undervisnings-
ministeriet yder taxametertilskud til erhvervsskolerne. SKAT har
i den vurdering særligt lagt vægt på
• at tilskuddene fra Undervisningsministeriet ydes ifølge et

taxameterprincip, som i forhold til erhvervsskolerne er fastsat
ud fra på forhånd fastsatte kriterier i lov om erhvervsrettet
uddannelse,

• at erhvervsskolerne modtager et fast tilskud, som skolerne
inden for rammen af de modtagne tilskud selv kan disponere
over til dækning af forskellige udgiftsposter,

• at EU-Domstolen ikke tillagde det betydning, at de ydelser,
som plejehjemmet leverede til beboerne, hverken var define-
ret i forvejen eller individualiseret, hvorfor det også må være
uden betydning for erhvervsskolerne, at Undervisningsmini-
steriet ikke kræver, at skolerne skal levere bestemte ydelser
til bestemte aftagere i et bestemt antal som konkrete mody-
delser.

SKAT finder på den baggrund, at der ikke længere er grundlag
for at tillægge det af Landsskatteretten fremhævede moment om,
at skolen frit kunne disponere over tilskuddet, afgørende betydning
ved bedømmelsen af, om et taxametertilskud er omfattet af
momslovens anvendelsesområde.
SKAT anfører afslutningsvist i styresignalet, at EU-dommen ikke
indeholder tilstrækkelige holdepunkter for at anse den tilsvarende
danske praksis for offentlige tilskud til museer og zoologiske haver
for underkendt. Museer og zoologiske haver skal derfor fortsat ikke
medregne deres offentlige tilskud ved opgørelsen af den delvise
momsfradragsret. Se nærmere herom nedenfor om andre offentlige
tilskud.
Styresignalet indeholder imidlertid intet om, hvorvidt andre ud-
dannelsesinstitutioner, herunder produktionsskoler, berøres af de
nye regler.
Udkastet til styresignalet blev kraftigt kritiseret under høringspro-
cessen, og der er sidenhen også rejst adskillige spørgsmål til Skat-
teministeriet for så vidt angår konsekvenserne for andre uddannel-
sesinstitutioner. SKAT har derfor foreløbigt udskudt virkningstids-
punktet for praksisændringen til den 1/7 2016 i modsætning til den
1/1 2015, som det blev fastslået i styresignalet(10).

Det danske taxametersystem
De danske regler om tilskud til uddannelsesinstitutioner, herunder
for både erhvervsskoler, produktionsskoler mv., bygger primært
på et såkaldt taxametersystem. Selve taxameterstyringen indebærer,
at der inden for statens samlede økonomiske ramme til uddannel-
sesformål sker en fordeling af udgifterne baseret på henholdsvis
objektive mål for aktivitet og politisk fastsatte takster pr. aktivitet-
senhed(11).
Taxametertilskuddene udbetales fra Undervisningsministeriet til
selvejende uddannelsesinstitutioner på overordnet set de samme
betingelser, idet tilskuddene i de fleste tilfælde tildeles som
grundtilskud, undervisningstaxameter, fællesudgiftstaxameter og
bygningstaxameter. For så vidt angår erhvervsskoler følger beretti-
gelsen til tilskud af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannel-
se(12).
Grundtilskuddet fastsættes på de årlige finanslove(13) og er her-
efter uafhængigt af elevantal og øvrige faktiske forhold. Taxame-
tertilskuddene tildeles ud fra den enkelte institutions antal årselever
samt en takst pr. årselev.
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De nærmere vilkår for beregning af tilskuddene følger af Ministe-
riet for Børn, Undervisning og Ligestillings IEU-instruks(14). Det
følger heraf, at taxametertilskuddet til undervisningsudgifter bereg-
nes på baggrund af elevantallet i det aktuelle undervisningsår og
det såkaldte grundlagsår. Taxametertilskuddet til fællesudgifter og
bygningstaxametertilskuddet beregnes alene på baggrund af
grundlagsåret.
Grundlagsåret defineres som perioden fra og med 4. kvartal i fi-
nansåret 2 år før indeværende finansår til og med 3. kvartal i fi-
nansåret før indeværende finansår(15).
Det er således alene undervisningstaxametertilskuddet, der bereg-
nes (delvist) på grundlag af faktiske og aktuelle tal i det år, hvor
tilskuddene udbetales, mens de øvrige tilskud bygger på historiske
tal.

Tilskudssystemernes sammenlignelighed
Det danske taxametersystem er et meget specielt system, som os
bekendt ikke findes tilsvarende i andre EU-medlemslande. Det
adskiller sig fra tilskudssystemet i EU-dommen på en række
punkter.
For det første bygger tildelingen af tilskuddene i den franske dom
på en flerårig aftale mellem plejehjemmene og myndighederne,
hvorefter plejehjemmene skulle modtage et samlet fast beløb for
de plejeydelser, de leverede. Ifølge lovgrundlaget og aftalen var
plejehjemmene forpligtede til, som modydelse for betalingen af
beløbet, faktisk at levere konkrete ydelser til deres beboere.
De danske taxametertilskud hviler ikke på nogen aftale mellem
uddannelsesinstitutionerne og myndighederne. Der er alene tale
om en politisk bestemt takst, der tildeles på baggrund af nogle
særlige beregningskriterier. Uddannelsesinstitutionerne har alene
en overordnet pligt til at levere undervisning.
For det andet er selve beregningen forskellig. Ved beregningen
af det franske plejetilskud skulle der tages hensyn til det aktuelle
antal af beboere i den enkelte institution og deres individuelle ple-
jebehov, som skulle vurderes på baggrund af nærmere opregnede
betingelser og på baggrund af historiske koefficienter, som var
fastsat på nationalt plan, og som blev tilpasset én gang årligt på
grundlag af plejehjemmenes gennemsnitlige udgifter.
Der var tale om en situation, hvor tilskuddets størrelse og beretti-
gelse afhang direkte af de enkelte beboere og de ressourcer, der
konkret ville være nødvendige for at imødekomme beboernes be-
hov. Selvom historiske koefficienter for plejebehovene indgår i
beregningen, sker der en årlig tilpasning med det formål at yde til-
skuddene på en sådan måde, at de netop modsvarer det aktuelle
plejebehov.
De danske taxametertilskud beregnes i modsætning hertil på
baggrund af skolens forudgående undervisningsår, hvor kun under-
visningstaxametertilskuddet tildeles med inddragelse af aktuelle
elevtal. Der bliver ved fastlæggelse af tilskuddenes størrelse ikke
taget hensyn til de faktiske udgifter.
For det tredje stod plejehjemmets ansatte løbende til rådighed for
at kunne levere de nødvendige individuelle plejeydelser, som de
enkelte beboere havde behov for på givne tidspunkter.
Selvom uddannelsesinstitutionerne har en lovbestemt pligt til at
levere undervisning, er der ingen konkret pligt til at levere under-
visning baseret på den enkelte elevs behov. Undervisningen er
forud planlagt med skema mv., og eleverne modtager ydelser som
en kollektiv enhed. Undervisningen er desuden i vid udstrækning
fastlagt af Undervisningsministeriet i henhold til indholdsbekendt-
gørelser o.l. Underviserne står ikke til rådighed på ethvert tidspunkt
med henblik på at levere undervisningsydelser til de enkelte elever.
For det fjerde følger det af den franske lovgivning, at taksten for
de pågældende plejeydelser omfatter alle de lægeydelser og para-

medicinske ydelser, der er nødvendige for at kunne behandle soma-
tiske og psykiske lidelser hos personer, der bor på institutioner,
samt de paramedicinske ydelser, der følger af beboernes plejebehov.
I modsætning til denne konkrete opregning fremgår det af lov om
institutioner for erhvervsrettet uddannelse § 22, at institutionerne
frit disponerer inden for deres formål ved anvendelsen af de samlede
statslige tilskud og øvrige indtægter under ét, mens det dog er en
betingelse, at institutionerne opfylder de bestemmelser, der gælder
for de enkelte uddannelser og formål. Et forhold der, som nævnt,
var afgørende i Købmandsskolesagen.
For erhvervsskolerne er der således tale om en langt mere over-
ordnet pligt til levering af undervisning, end det er tilfældet i EU-
dommen vedrørende pligten til at levere plejeydelser, ligesom de
enkelte uddannelsesinstitutioner har frie tøjler i disponeringen over
tilskuddene. Det franske plejehjem havde ikke tilsvarendemulighed
for frit at disponere over de tildelte tilskud.
På trods af, at de konkrete plejeydelser ikke kunne defineres eller
individualiseres på forhånd, var plejeydelserne langt mere konkrete
og målrettet bestemte personer, end det er tilfældet for ydelserne
fra de danske erhvervsskoler.
Det må på baggrund af alle disse forhold fastslås, at de faktiske
forhold i EU-dommen ikke er tilstrækkeligt sammenlignelige med
de faktiske forhold i forbindelse med taxametertilskudsordningen
for erhvervsskolerne. SKAT er på baggrund af EU-dommen efter
vores opfattelse derfor heller ikke berettiget til at ændre den danske
praksis, som blev fastslået af Landsskatteretten i Købmandsskolesa-
gen.

Andre offentlige tilskud
I styresignalet konkluderer SKAT, som ovenfor nævnt, at EU-
dommen ikke kan anses for at ændre praksis for så vidt angår of-
fentlige tilskud til museer og zoologiske haver. SKATs begrundelse
herfor er blandt andet, at museerne og de zoologiske haver ikke
modtager pristilskud, som er øremærket til nedsættelsen af billet-
prisen, og at der derfor ikke består en direkte sammenhængmellem
tilskuddet og modydelserne fra tilskudsmodtageren.
Det anføres desuden, at selvommuseerne og de zoologiske haver
i medfør af lovgivningen er pålagt en række forpligtelser, der inde-
bærer, at offentligheden gives adgang enten vederlagsfrit eller mod
betaling af et vist vederlag, hvis størrelse indirekte kan siges at
være påvirket af tilskuddene, er dette ikke tilstrækkeligt til, at der
kan være tale om en leverance mod vederlag. SKAT fremhæver
endvidere, at museernes og de zoologiske havers funktioner er af
en anden ogmere kompleks art, end det var tilfældet i EU-dommen.
Vi er enige i SKATs konklusion i relation til museer og zoologiske
haver, da de to tilskudsordninger ikke er sammenlignelige. Vi un-
drer os dog over, at SKAT når frem til den modsatte konklusion,
for så vidt angår erhvervsskolerne, da der efter vores opfattelse er
langt flere ligheder mellem museernes/de zoologiske havers og
erhvervsskolernes tilskudsordning end mellem plejehjemmenes og
erhvervsskolernes tilskudsordning. Her tænkes især på erhvervssko-
lernes overordnede pligt til at levere undervisning, ligesom muse-
erne og de zoologiske haver alene har en overordnet pligt til at give
offentligheden adgang.
Det kan desuden undre, at SKAT har valgt at inddrage tilskuds-
ordningen omkringmuseer og zoologiske haver, men ikke omtaler,
hvorvidt andre uddannelsesinstitutioner end erhvervsskoler vil
være omfattet af den ændrede praksis.
Ifølge revisionsfirmaet BDO(16) skulle SKAT have bekræftet, at
hensigten med styresignalet er, at alle tilskud, der kan sidestilles
med dem, som ydes til erhvervsskoler, vil være omfattet af ændrin-
gen. Det betyder i princippet, at også produktionsskoler, almene
gymnasier, frie grundskoler, institutioner med videregående uddan-
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nelser og voksenuddannelser m.fl., risikerer at blive omfattet af
praksisændringen, da de ydes tilskud på lignende vilkår som er-
hvervsskolerne.
Skatteministeren har imidlertid i et svar vedr. produktionsskolernes
momsfradragsret(17) udtalt, at styresignalet alene tager direkte
stilling til taxametertilskud ydet til erhvervsskoler og offentlige
tilskud til museer og zoologiske haver. Derudover anførte skattemi-
nisteren:
“Som angivet i styresignalet forudsætter en vurdering af dom-
mens betydning for andre offentlige tilskud, at der foretages
en konkret vurdering af hvert enkelt tilskud ud fra de konkrete
vilkår, hvorunder tilskuddet ydes.
Såfremt produktionsskolerne efter en konkret vurdering anses
for at modtage tilskud på vilkår svarende til dem, hvorunder
det franske plejehjem modtog tilskud i EU-dommen, vil også
tilskud til produktionsskoler være omfattet af praksisændringen,
og dermed vil erhvervsskoler og produktionsskoler være si-
destillet.”
Skatteministeren anførte endvidere i et andet svar vedrørende til-
svarende(18):
“Som det fremgår af svaret på spørgsmål nr. 35 (alm. del), vil
produktionsskolerne også være omfattet af praksisændringen
i SKM2015.466.SKAT [TfS 2015, 530], såfremt produktions-
skolerne efter en konkret vurdering anses for at modtage tilskud
på vilkår svarende til dem, hvorunder det franske plejehjem
modtog tilskud i EU-dommen.
Den konkrete vurdering skal således tage afsæt i, om produk-
tionsskolernes tilskud modtages på vilkår svarende til dem,
hvorunder det franske plejehjemmodtog tilskud i EU-dommen,
og ikke i, om produktionsskolernes forhold adskiller sig fra
erhvervsskolernes forhold.”
Det må af skatteministerens svar kunne udledes, at man ikke uden
videre kan sidestille andre uddannelsesinstitutioners taxameterord-
ning med erhvervsskolernes, hvorfor det heller ikke med sikkerhed
kan konkluderes, at disse tilskud skal behandles på samme måde
ifølge styresignalet, selvom der må være en vis sandsynlighed for
det. Det er dog korrekt anført af skatteministeren i sidstnævnte
svar, at andre tilskudsordninger skal sammenlignes med ordningen
i EU-dommen og ikke med erhvervsskolerne, førend det kan vur-
deres, om de pågældende tilskud er omfattet af praksisændringen.

Afsluttende bemærkninger
Det er os bekendt kun i Danmark, at skattemyndighederne har
fundet anledning til at udlede noget nyt af den franske EU-dom og
dermed også ændre praksis. I øvrige medlemsstater anser man
dommen for et enkeltstående og konkret tilfælde uden nævneværdig
præjudikatsværdi. Dette synes korrekt henset til, at EU-Domstolen
og generaladvokaten ikke fandt det nødvendigt at pådømme sagen
med generaladvokatens forslag til afgørelse. En sådan beslutning
kræver, som nævnt ovenfor, at en sag ikke findes at rejse nye rets-
spørgsmål.
Dommen er desuden konkret i både faktum og begrundelse, og
de to former for tilskudsordninger er ganske enkelt ikke sammen-
lignelige. Det synes derfor ganske svært at følge SKATs synspunkt
om, at dommen danner grundlag for en dansk praksisændring på
et helt andet område, end det var tilfældet i dommen. Det er derfor
vores opfattelse, at SKAT er gået for vidt i fortolkningen af dom-
men.
SKAT syntes imidlertid ikke at være lydhør over for den kritik,
som har været af styresignalet, da en del af de ovenfor fremførte

argumenter også blev fremhævet i forbindelse med, at udkastet til
styresignalet blev sendt i høring. Både Danske Erhvervsskoler og
Foreningen for Danske Revisorer fremførte i høringssvar synspunk-
ter om, at SKAT ville gå for vidt med den varslede praksisændring,
men det medførte ingen ændring i det endelige styresignal. Da
SKAT nu har udskudt styresignalets virkningstidspunktmed henblik
på at afklare konsekvenserne for andre undervisningsinstitutioner,
kan man håbe, at SKAT besinder sig, inden man lægger sig fast på
en praksisændring.
I øvrigt har Skatterådet i to bindende svar(19) fra den 24/3 2015
ikke tillagt dommen betydning, idet Skatterådet bekræftede den
hidtidige praksis på baggrund af tidligere domme fra EU-Domsto-
len. På dette tidspunkt var den franske EU-dom både afsagt og of-
fentliggjort, og SKAT havde på det tidspunkt endda sendt udkast
til styresignalet i høring.
Sagerne vedrørte nogle erhvervsskoler, der modtog taxameter-
tilskud i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddan-
nelse. Tilskuddene blev betalt af kommunen i stedet for staten, da
der var tale om tilskud til elever i aktivering. I øvrigt blev tilskud-
dene tildelt på helt samme grundlag og efter samme principper som
de statslige tilskud. Skatterådet fandt det retteligt ikke relevant at
inddrage den franske dom, men tillod erhvervsskolerne at undlade
at medregne taxametertilskuddene ved opgørelse af den delvise
momsfradragsprocent i overensstemmelse med den hidtidige
praksis, idet Skatterådet udtalte, at tilskuddene grundet institutio-
nernes frie dispositionsret ikke var direkte forbundet med prisen
på uddannelsen. Skatterådet fremhævede desuden, at erhvervssko-
lerne ved undervisning af elever opfyldte de betingelser, som var
fastsat for modtagelse af tilskud, men at dette ikke medførte, at er-
hvervsskolerne kunne anses for at levere en ydelse til tilbudsgiver.
Tilsvarende afsagde Landsskatteretten en kendelse den 2/11
2015(20), hvor et egnsteater anså et kommunalt tilskud for at være
momsfritaget. I dommen omtales både den franske dom og styre-
signalet, men Landsskatteretten nåede alligevel frem til, at det
omhandlede tilskud ikke kunne anses for vederlag for levering af
ydelser til kommunen eller til tredjemand. Der var i vurderingen
særligt lagt vægt på, at der ikke forelå en tilstrækkelig konkret
indbyrdes sammenhæng mellem tilskuddet og ydelserne, og at til-
skuddet ikke var tilstrækkeligt forbundet med ydelsernes pris. Det
tyder på, at Landsskatteretten heller ikke mener, at EU-dommen
ændrer dansk praksis. Det forhold, at kendelsen ikke er offentlig-
gjort på SKATs hjemmeside, vidner om, at der ikke er basis for at
anse praksis for tilskud for ændret.
Det ser mest af alt ud til, at SKAT siden afgørelsen i Købmands-
skolesagen har afventet en mulighed for at få revanche over uddan-
nelsesinstitutionerne. SKAT har brugt den konkrete dom, der ved-
rører generelle momsprincipper og har forsøgt at udvide dens an-
vendelsesområde til også at omfatte den meget specifikke, danske
taxametertilskudsordning for på den måde at have et grundlag for
at reducere de momsfradrag, som i sin tid blev godkendt af
Landsskatteretten.
Det synes betænkeligt, at SKAT på - hvad der synes at være et
spinkelt grundlag - finder anledning til at underkende en kendelse
fra Landsskatteretten. Det er derfor glædeligt, at Skatteministeriet
har besluttet at udsætte virkningstidspunktet af styresignalet, således
at SKAT kan foretage en nærmere vurdering af dommens konse-
kvenser, herunder ved at inddrage de oplysninger og bemærkninger,
som blev afgivet under høringsfasen.
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