
 
 

 

 
 
Note 15 til positivlisten i momsrefusionsbekendtgørelsen 
 
 
Kære  
 
Du spørger til, hvad udtrykket ”kurser” dækker over i momsbekendtgørelsens 
positivliste, note 15, der vedrører momsfrie ydelser (art 4.0) på funktion 5.68.90 
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. Noten lyder således:  
 
”Gælder kun for indkøb af kurser hos private udbydere registreret på gruppering 001, 
002, 007, 008, 010, 016, 093, 094, 097, 101, 102, 104, 105, 109, 110, 111, 112 og 113 
med anvendelse af ejerforholdskode 4 private samt indkøb af kurser hos private 
udbydere, der ikke er omfattet af offentlige momskompensationsordninger, og hvor 
udgiften er registreret på de anførte grupperinger.” 
 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan oplyse, at noten stammer tilbage fra 
bekendtgørelse nr. 1744 af 17. december 2018, note 17. Noten blev indført med 
henblik på at sikre konkurrenceneutralitet mellem offentlige og private udbydere af 
kurser, herunder bl.a. AMU-kurser. Noten var affattet således: 
 
”Gælder alene for indkøb af kurser hos private udbydere registreret på gruppering 
001, 002, 007, 008, 010, 016, 093, 094, 097, 101, 102, 104 og 105 med anvendelse af 
ejerforholdskode 4 private.” 
 
Med bekendtgørelse nr. 694 af 26. maj 2020 blev der til noten tilføjet: 
 
 ”samt indkøb af kurser hos private udbydere, der ikke er omfattet af offentlige 
momskompensationsordninger, og hvor udgiften er registreret på de anførte 
grupperinger”.  
 
Præciseringen blev foretaget, da ejerforholdskode 4 almindeligvis anvendes ved køb 
hos private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser, der er et alternativ til 
kommunale og regionale tilbud og institutioner. Vedrørende AMU-kurser er der ikke 
tale om konkurrence mellem kommunale og private udbydere, men mellem øvrige 
offentlige udbydere og private udbydere. 
 
Det er Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at udtrykket ”kurser” skal 
forstås snævert og ud fra den almindelige sproglige fortolkning af begrebet, dvs. et 
kortere undervisningsforløb, der har til formål at belære kursusdeltagerne om et 
specifikt emne. Kurser kan både være for at uddanne personer til bedre at bestride 
bestemte typer arbejde, men også mere generel læring i forhold til arbejdsmarkedet 
og personlig udvikling. Kurser er endvidere kendetegnet ved, at der i overvejende 
grad er tale om, at flere personer deltager i undervisningen på samme tid. 
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Side 2 

 
Der kan ikke lægges til grund, at forståelsen af begrebet ”kurser” skal være bredere, 
da den første del af noten i så fald burde have være affattet i retning af note 1, hvor 
der anvendes begrebet ”tjenesteydelser” som bl.a. vil omfatte de eksempler, som du 
nævner (coaching, afklaringsforløb, psykolog m.v.).  
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