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Til Skattestyrelsen 
 

15. september 2022 
 
 
 
Høring over udkast til styresignal – Praksisændring – Genoptagelse – Momsfritagelse af sko-
leundervisning 
 
Danske HF & VUC er blevet bekendt med at Skattestyrelsen har sendt et udkast til styresignal - 
Praksisændring – Genoptagelse – Momsfritagelse af skoleundervisning i høring med svarfrist 
den 15. september 2022.  
 
Vi er meget bekymrede for, at den praksisændring som udkastet til styresignal lægger op til, vil 
få store og negative konsekvenser for den almenkompetencegivende enkeltfagsundervisning, 
som voksenuddannelsescentrene (VUC’erne) udbyder efter lov om gymnasiale uddannelser, 
lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i al-
men voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studenterek-
samen (avu-loven) samt lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen vok-
senuddannelse m.v. 
 
I forhold til ovennævnte styresignal og styresignalet om momsfritagelse om faglig undervis-
ning, som også er i høring, er det vigtigt at være opmærksom på, at formålet med almen vok-
senuddannelse (uddannelse på 9.-10. klasses niveau) er at styrke voksnes muligheder for vi-
dere uddannelse, fx inden for erhvervsuddannelserne, mens højere forberedelseseksamen er 
en gymnasial eksamen, der er målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannel-
ser.  
 
Begge uddannelser har altså til hensigt at styrke voksnes forudsætninger for at kunne varetage 
et job på arbejdsmarkedet, dvs. uddannelserne gennemføres med henblik på erhvervsmæssige 
aktiviteter. 
 
Når det gælder styresignalet om skoleundervisning ser vi følgende problemer for os: 
 
Risiko for at færre vil søge kompetencegivende voksenuddannelse 
VUC’ernes enkeltfagsundervisning er målrettet de mennesker i vores samfund, som i forvejen 
har fået mindst uddannelse, fordi de ikke tidligere havde mulighed for at gennemføre grund-
skolen eller en ungdomsuddannelse. Det forekommer derfor meget uhensigtsmæssigt og hel-
ler ikke i overensstemmelse med de seneste års politiske intentioner om at løfte uddannelses-
niveauet blandt ufaglærte og kortuddannede hvis der indføres en ny barriere for, at disse mål-
grupper kan tilegne sig grundlæggende eller gymnasial undervisning med henblik på at ud-
danne sig og blive en værdifuld arbejdskraft for samfundet.   
 
Til orientering kan det fx oplyses, at VUC’erne hvert år sender godt 500 personer videre til so-
cial- og sundhedsuddannelserne på SOSU-skolerne. Altså til uddannelser indenfor fagområder, 
hvor Danmark allerede i dag mangler arbejdskraft.  
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Ligeledes pågår der aktuelt trepartsforhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter og regerin-
gen, hvor intentionen er at motivere ufaglærte og kortuddannede til at opkvalificere sig. At på-
lægge enkeltfagsundervisning moms vil være et træk, der virker stik modsat.  
 
Hvis deltagerbetalingen på den kompetencegivende enkeltfagsundervisning pålægges moms, 
vil kursisterne skulle betale 25 pct. mere for at følge undervisningen. Det vil uden tvivl påvirke 
søgningen (aktiviteten) til vores uddannelser, da udgiften til undervisningen bliver for høj for 
mange kursister. Flere kursister har allerede i dag udfordringer med at betale den aktuelle del-
tagerbetaling. 
 
VUC’ernes administrative byrde bliver forøget. Hvis der bliver pålagt moms på enkeltfagsun-
dervisning vil det indebære en kraftig forøgelse af den administrative byrde på VUC’erne. 
Dette forekommer meget uhensigtsmæssigt i en tid, hvor alle politikere taler om afbureaukra-
tisering og effektivisering af den offentlige sektor.  
 
Fx kan vi imødese et stort administrativt arbejde, når kursister der sammenstykker hf-enkeltfag 
til en samlet hf-eksamen, skal have tilbagebetalt den erlagte deltagerbetaling. Hvis VUC alle-
rede har afregnet moms til staten, mangler VUC et beløb til tilbagebetalingen.   
 
Det er uhensigtsmæssigt, at en tilrettelæggelsesform gør ordinær voksenuddannelse moms-
pligtig.  
Højere Forberedelseseksamen (hf) er stort set det eneste uddannelsesområde, der ifølge styre-
signalet vil blive pålagt moms. Selv om Højere Forberedelseseksamen ifølge Styresignalets af-
snit 8 er undtaget moms, er det Skattestyrelsens vurdering, at tilrettelæggelsen som enkeltfag 
betyder at Højere Forberedelseseksamen alligevel er momspligtig. Vi mener, at denne tolkning 
er forkert, da enkeltfag blot er en tilrettelæggelsesform. Højere Forberedelseseksamen er en 
kompetencegivende uddannelse, der giver adgang til videregående uddannelser. Der er ikke 
tale om enkeltstående fag uden kompetencegivende sigte, men derimod en ordinær statslig 
finansieret eksamensgivende uddannelse, som giver kursisten mulighed for at dygtiggøre sig 
indenfor et bredt og varieret antal emner og dermed få adgang til videregående uddannelser 
og efterfølgende et job.  
 
EU-dommene har næppe til intention at påvirke adgangen til uddannelse og eksamen i EU-
staternes ordinære uddannelsessystemer 
Som vi læser styresignalet, kan det næppe have været intentionen med EU-dommene at på-
virke adgangen til uddannelse og eksamen i de ordinære og integrerede uddannelsessystemer 
i EU-staterne. Vi frygter, at en ny praksis, hvor undervisningen pålægges moms som skitseret i 
styresignalet, vil påvirke adgangen til kompetencegivende uddannelse for ufaglærte og kortud-
dannede. Det vil få den effekt, at færre tager uddannelse, hvilket hverken regeringen eller EU 
har ønsker om. Tværtimod ønsker begge parter at adgangen til uddannelse og opkvalificering 
styrkes.  
 
På baggrund af ovenstående vil vi kraftig opfordre Skattestyrelsen til at sikre, at den kompe-
tencegivende enkeltfagsundervisning, som VUC’erne udbyder efter ovennævnte love, ikke om-
fattes af det nye styresignal.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Pernille Brøndum, formand for Danske HF & VUC 


