Hvorfor omlægge
momskompensationsordningen?
Et uheldigt politisk træk!
I Kristeligt Forbund for Studerende har vi set med undren på de signaler, der sendes fra
Skatteministeriet til det danske civilsamfund ifm. omlægningen af momskompensationsordningen.
Dårligt signal nr. 1: Nedsat støtte til frivillig-Danmark

Vi synes for det første, det er et usædvanligt træk fra en borgerlig ledet regering at skære i støtte til de
almennyttige foreninger og de frivillige, som de repræsenterer. Det er i høj grad et uheldigt signal at
nedprioritere de frivillige i de almennyttige foreninger, som politikerne generelt ved er en stor ressource
for samfundet – uden det koster staten en krone! Hvordan vil skatteministeren forsvare og udfylde det
ressourcemæssige hul, der opstår, når færre frivillige projekter, der styrker det danske samfund, kan
realiseres?
Dårligt signal nr. 2: Uhørt opdeling af almennyttige foreninger

Det er udtryk for historieløst sjuskeri at sætte de religiøse foreninger udenfor den almennyttige
kategori. Socialt, folkeoplysende og samfundsengagerende arbejde har til alle tider været en grundsten i
danske almennyttige foreninger – også i de værdibaserede foreninger.
KFS er en demokratisk medlemsorganisation af engagerede unge studerende, som også har ensomhed
og stress blandt studerende på dagsordenen. Det er på den baggrund, vi er med under paraplyen af
foreninger i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), og DUF har flere gange måttet gå i rette med denne form
for fejlagtig og diskriminerende retorik fra det offentlige, hvor religiøse foreninger ikke har fået tildelt
folkeoplysningstilskud på lige vilkår med andre almennyttige foreninger i kommunalt regi.
Det er en giftig tendens til religionsforskrækkelse, som skatteministeren her abonnerer på, og det kan
med tiden skabe sprækker i det foreningsliv, som er limen i vores samfund. For hvem er motiveret for at
levere det ekstra bidrag til samfundet, hvis man bliver erklæret uegnet på grund af sit værdigrundlag?
Dårligt signal nr. 3: Ustabile forhold for foreninger

Timingen i nedlæggelsen af ordningen er utrolig dårlig, da mange foreninger har beregnet
momskompensationen med i budgettet for 2018 allerede. Her kunne der korrigeres med et års varsel
for omlægningen. Det vil skabe mere stabile rammer for foreningslivet, som skatteministeren selv har
været ude at love så sent som i maj 2016.
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