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Kære Laura Lundager Jensen 

 

Tak for din henvendelse vedrørende ordningen om delvis kompensation for købsmoms 

for almennyttige foreninger af 14. september. Jeg sætter stor pris på at høre fra engage-

rede aktører i det danske civilsamfund, som ønsker at bidrage til debatten om det frivillige 

foreningslivs betingelser.  

 

Jeg kommer fra en familiemæssig baggrund, hvor det frivillige foreningsliv har fyldt me-

get, og jeg sætter stor pris på det arbejde, frivillige og foreninger yder for samfundet. 

Dette gælder også de frie grundtvigske valg- og frimenigheders sociale og humanitære ar-

bejde, herunder jeres arbejde med ensomme ældre og udsatte børn.  

 

Det har ikke været min eller regeringens ønske at forringe rammebetingelserne for det fri-

villige Danmark, men at målrette momskompensationsordningen og sikre, at den ikke 

langsomt udvandes, da flere og flere modtagere gradvist er kommet på ordningen igen-

nem årerne, og da det jo reelt er en pulje.  

 

Jeg kan forstå på den offentlige debat, at en række foreninger har fået den opfattelse, at 

jeg ikke betragter deres arbejde som alment velgørende. Det er en misforståelse, jeg gerne 

vil rydde af vejen. Jeg mener, at det frivillige og alment velgørende er vigtigt, uanset om 

der er tale om kirkeligt, socialt, politisk eller frivilligt arbejde. 

 

Der har på det seneste været massiv kritik af forslaget om at ændre momskompensations-

ordningen. Den kritik har regeringen lyttet til. Regeringen har derfor taget forslaget af 

bordet. Momskompensationsordningen fortsætter dermed, og forslaget er således ikke 

længere aktuelt. 

 

Jeg vil gerne kvittere for dine inputs omkring købsmomsordningens betydning for jeres 

kirkelige foreningers arbejde. 

 

Med venlig hilsen 

 

Karsten Lauritzen 
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