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Høringssvar fra De Danske Danseskoler vedr. udkast til styresignal 

sagsnummer 21-1229043 
 

På baggrund af EU-Domstolens domme i en sag i Tyskland omkring momsfritagelse 

for en køreskole og privat svømmeskole, vurderer Skattestyrelsen, at EU-domstolen 

med dommene underkender dansk praksis med momsfritagelse i fritidsundervisning. 

 

Det betyder konkret, at man vil lægge moms på dans, og dermed ændre en meget 

lang praksis i dansk skattelovgivning, hvor dans har været undtaget for moms.  

 

Danseskolerne har altid været fritaget for moms i Danmark. I 1962 indførte man 

afgiften OMS og i 1967 MOMS, men begge gange blev danseskolerne fritaget for 

afgiften 

 

Ændringen vil i praksis betyde, at danseskolerne vil være tvunget til at sende 

regningen videre til de danske børn, unge og voksne. De kan forvente prisstigninger 

på op til 25 procent. Det kommer oven i de øvrige stigninger som følge af den aktuelle 

inflation drevet af bl.a. energipriser.  

 

Det her rammer især børn og unge, som udgør godt 80 procent af elevmassen på 

danseskolerne, og det vil betyde, at færre børn og unge vil gå til dans og dermed 

opleve de positive effekter af dans som et samlingssted for børn og unge, et sted hvor 

man får brugt sin krop, styrket sin smidighed, motorik og rytmesans samt mødes i et 

social samvær i selskab med andre danseinteresserede. 

 

Hos De Danske Danseskoler vil vi skarpt advare mod dette.  

 

Vi er desuden ikke enige i forudsætningerne, som SKAT lægger til grund.  

 

Skattestyrelsen har opstillet en række betingelser, som skal opfyldes førend sådan en 

skoleundervisning kan momsfritages.  Der skal foreligge et lærer-elevforhold, der skal 

undervises i et fag eller et nærmere afgrænset emne, og der skal foreligge et 

væsentligt element af undervisning. 

 

De Danske Danseskoler har rødder tilbage til midten af 1800-tallet, hvor danselærer 

landet over underviste i selskabsdanse – f.eks. Les Lanciers – og børnedanse – f.eks.  
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Skomagerpolka og Fingerpolka. I starten af 1900-tallet kom standarddansene (Vals-

Slowfox-Tango-Quickstep m.fl.) til Danmark, og danselærerne begyndte samtidig at 

organisere sig i forskellige foreninger, ligesom man fik etableret en 

danselæreruddannelse. Senere kom de latinamerikanske danse til (Rumba, Swing, 

Samba etc.). Teknik og teori blev sat i system (oftest efter engelske bøger), da 

antallet af turneringer steg markant. Derfor brug for fælles regler. 

Op i gemmen 1900-tallet steg antallet danseskoler i hele landet, og løbende fornyede 

danseskolerne sig med de nyeste danse – f.eks. Disco, Jazzdance og Hip Hop. 

 

Fra 70erne blev danseskolerne i en stigende grad presset af foreningslivet – især 

under DGI – som etablerede danseskoleagtige foreninger med offentligt tilskud.   

På trods af svære konkurrencevilkår, f.eks. blev danseskolerne pålagt KODA afgifter, 

mens foreningslivet gik fri i 2001, eksisterer danseskolerne stadig. Men de svære 

betingelser gør det stadig vanskeligere for skolerne at overleve. 

 

 

Hvad er en danseskole og hvad består den af? 

En danseskole rummer et væld af undervisningsaktiviteter i en bred vifte af fag også 

kaldet stilarter.  

 

Alle elever går på faste hold, de modtager undervisning af en faguddannet 

danselærer. De deltager i en sæson, som har et forløb på 6-8 måneder. De danser på 

en bestemt (-e) tid en ugentlig fast dag. Man danser på hold sammen med andre 

elever. Eleverne er niveau opdelt, så begyndere danser sammen, lidt øvede danser 

sammen osv. 

 

Typisk efter en 2-3 år begynder en del af danserne at konkurrere på forskellige 

niveauer. 

 

Så uanset om man er tidligere verdensmester og hedder Laxholm, Allan Tornsberg 

eller Jens Werner, er man begyndt som barn på en danseskole. Og det er blevet til 

adskillige verdensmestre igennem tiderne. 
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Vi mener, at vi lige som f.eks. Folkeskolen, opfylder kriterierne for momsfritagelse, 

med skemalagt undervisning, faguddannede lærere og et forløb hvor man bliver 

dygtigere time for time. 

 

Med venlig hilsen  

 

Henning Christensen 

DDD / Kontor 

Håndværkervænget 10 

3400 Hillerød 

Tel. 48265650 

 

 

 


