
 
Afgiftsfritagelse for institutionsbusser 
 
 
På baggrund af Højesterets dom af 4. september 2006 vedrørende afgiftsfritagelse for 
institutionsbusser, har FADD bedt advokat Erik Øvlisen (herefter EØ) om en redegørelse af de 
gældende forhold på området. Redegørelsens formål er at beskrive gældende ret samt at 
tilvejebringe et grundlag for at få reglerne ændret. Denne skrivelse er et sammendrag af 
redegørelsen, der blev lavet i september 2007: 

 
 
Døgninstitutioner efter lov om social service § 67 
I loven sondres der mellem tre typer døgninstitutioner: Døgninstitutioner for børn og unge, som på 
grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer har behov for at blive anbragt uden for hjemmet 
(§ 67, stk. 1)... Døgninstitutioner hvor børn og unge på grund af nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne har brug for at blive anbragt udenfor hjemmet (§ 67, stk. 2)... De sikrede 
døgninstitutioner (§ 67, stk. 3 ).  
 
Institutioner omfattet af § 67, stk. 1 er i kommunalt regi, mens institutioner efter § 67, stk. 2 og 3 er 
lagt i regionalt regi. 
 
 
Gældende ret vedrørende afgiftsfritagelse for institutionsbusser 
Af registreringsafgiftsloven fremgår det, at der er afgiftsfritagelse for plejehjem, ældrecentre og 
’lignende institutioner’, der anvender busser til befordring af egne beboere eller hjemmehørende 
ældre, der er visiteret til aktiviteter på institutionen for at få vedligeholdt fysiske eller psykiske 
færdigheder. Men der forklares ikke yderligere hvad der forstås ved ’lignende institutioner’.  
 
I praksis har plejehjem og ældrecentre fået afgiftsfritagelse, da disse institutioner er nævnt direkte i 
loven. Afgrænsningen af begrebet ’lignende institutioner’ er derimod baseret på foreliggende 
administrativ praksis. To sager har været forelagt domstolene. Konklusionen på baggrund af de to 
domme og den foreliggende administrative praksis er: 
 

- Institutionen skal have som et af sine hovedformål at yde pleje og behandling. Der kan godt 
være andre, sideordnede formål. 

- Institutionen skal have ansat personale med en pleje- eller behandlingsmæssig uddannelse. 
Specialpædagoger og socialpædagoger vil i den forbindelse være personale med en relevant 
uddannelse. 

Det springende punkt er på denne baggrund om beboerne er pleje- og/eller 
behandlingskrævende, samt om der ydes pleje og/eller behandling. I dette indgår såvel en 
vurdering af antallet af pleje- og/eller behandlingskrævende på den enkelte institution som en 
vurdering af pleje- og/eller behandlingsbehovet.  



- Institutionen skal have et antal pleje- eller behandlingskrævende beboere, der udgør en 
væsentlig del af det samlede antal beboere. Denne andel kan være relativ alt efter 
institutionens størrelse. Men må også kunne forventes at være kvantitativ, såfremt der er tale 
om en institution med mange beboere – selvom der i punktafgiftsvejledningen anføres, at de 
pleje- og behandlingskrævende skal udgøre mere end halvdelen af beboerne. 

- Et kvalificeret antal af beboerne, jvf forrige afsnit, skal have et pleje- og behandlingsbehov, 
der er betinget af fysiske eller psykiske handicaps. Et pleje- og behandlingsbehov, der 
udelukkende er begrundet i andre forhold end fysiske og psykiske handicaps, vil efter EØs 
vurdering kun i helt ekstraordinære tilfælde kunne begrunde afgiftsfrihed.  

 
 
Vestre Landsret afviste, 7. april 2006, at give afgiftsfrihed til en efterskole, hvor 4 ud af 98 elever 
var plejekrævende. Selvom det var et faktum at de 4 elever var plejekrævende, slog Vestre Landsret 
fast, at det primære formål med efterskolen var uddannelse. Ligesom det blev betonet, at der var 
ansat uuddannede til at give den nødvendige pleje. 
 
Højesterets dom, 4. september 2006, har større relevans for FADDs medlemmer, da der ved den 
lejlighed blev taget stilling til afgiftsfrihed for døgninstitutionen Kastaniegården fra vores egne 
rækker. Et fåtal af Kastaniegårdens beboere havde diagnosticerede fysiske eller psykiske handicaps. 
Flertallet af beboernes behandlings- og plejebehov var afledt af manglende sociale kompetencer 
(psykosociale problemer).  Dommen, der ikke gav Kastaniegården medhold, er en dom, der 
understreger at et pleje- og behandlingskriterium træder i forgrunden, når afgrænsningen af 
’lignende institutioner’ skal fastlægges. EØ vurderer, at pleje og behandling skal ses i forhold til 
fysiske eller psykiske lidelser og understreger at psykosociale lidelser alene ikke er tilstrækkeligt til 
at opnå afgiftsfritagelse, uanset at disse lidelser også kræver pleje og behandling. 
 
EØ konkluderer på baggrund af ovenstående, at alene institutioner, der er omfattet af § 67, stk. 2, 
kan være sikre på at opnå en afgiftsfritagelse, og at der for institutioner omfattet af § 67, stk. 1 skal 
være en begrundelse for at beboerne har et plejebehov ud fra fysiske eller psykiske handicaps. 
 
EØ nævner desuden, at på baggrund af de oplysninger, han har modtaget, så har hans konklusion 
ikke 100 procent støtte i den praksis, som landets skattecentre følger. Og han tilføjer, at efter hans 
oplysninger, så har institutioner, som allerede har opnået afgiftsfritagelse ikke store problemer med 
at opnå ny fritagelse. En mulig forklaring på dette kan, ifølge EØ være, at de institutioner, der 
allerede har en afgiftsfritagelse hos Skat har opnået en ’begunstigende forvaltningsakt’ i form af 
afgiftsfritagelsen. Og at der skal meget til, inden Skat ændrer denne.  
 
For institutioner, som ikke allerede har en afgiftsfritagelse, er administrationen meget strengere. Det 
betyder at institutioner uden eksisterende fritagelser, har meget svært ved at opnå afgiftsfritagelse. 
Kastaniegården havde således heller ikke en afgiftsfritagelse, før ansøgningen der endte i 
Højesteret.  
 
Det skal også fremhæves, at praksis omkring meddelelse af afgiftsfritagelse ikke forekommer ens 
hos Skat. Nogle skattecentre fortolker loven strengere end andre. 
 
Overordnet konkluderer EØ, at den stramning af eksisterende praksis, som Højesteretsdommen 
lægger op til, ikke lader sig eftervise i forhold til institutioner, der allerede har en afgiftsfritagelse. 
Men han konkluderer samtidig, at det vil tage en årrække inden alle busser, der havde 



afgiftsfritagelse inden 4. september 2006, er skiftet ud. Først når udskiftningen er tilendebragt kan 
det endeligt konkluderes, om dommen har skabt en opstramning af praksis.  Det kan derfor ikke 
afvises, at en stramning af praksis indføres stille og roligt, uden det er muligt at sætte fingeren på en 
konkret sag eller et konkret tidspunkt. Og under alle omstændigheder er der tale om et meget stort 
problem for de institutioner, der ikke allerede har afgiftsfritagelse. 
 
 
Kravene til fremtidige ansøgninger  
Det kan frygtes, at der i fremtiden vil ske en stramning af praksis. Også overfor institutioner der 
allerede har en afgiftsfritagelse. Fordi afgiftsfritagelsen for ’lignende institutioner’ i 
registreringsafgiftsloven er en undtagelsesbestemmelse. Undtagelsesbestemmelser fortolkes på 
skatte- og afgiftsområdet altid indskrænkende. 
 
Højesteret har lagt sig fast på et pleje- og behandlingskriterium. Det viser dommen vedrørende 
Kastaniegården. Det må formodes at fremtidig praksis vil tage afsæt i den sag. 
 
Der kræves intensiv og konstant pleje og behandling, for at give afgiftsfritagelse. Det er et vagt 
begreb, uden klare og tydelige parametre for afgørelse, som lægges i hænderne på en enkelt 
sagsbehandler. 
 
EØ giver følgende anvisninger: 
 

- Med den nugældende formulering af loven vil det være afgørende for afgiftsfritagelsen, at 
der i ansøgningen fremhæves pleje- og behandlingsbehovet hos beboerne, den pleje og 
behandling der ydes, samt hvem der udøver denne pleje og behandling. 

- Fokuser på de fysiske og psykiske lidelser, som beboerne har. Psykosociale problemer skal 
selvfølgelig også nævnes, men det er de fysiske og psykiske lidelser, der bør fremhæves 
som pleje- og/eller behandlingskrævende. 

- Der bør tilstræbes en høj detaljeringsgrad. Udredninger fra læger, psykiatere, psykologer og 
andre eksperter bør vedlægges. 

- Der bør redegøres detaljeret for den pleje og behandling, som institutionens personale giver. 
Gerne med fremhævelse af detaljerede eksempler, hvor pleje og/eller behandlingsforløb 
fremlægges. 

- Det bør fremhæves hvorledes personalets faglige uddannelse understøtter den pleje og/eller 
behandling, der gives. Er der tilknyttet eksterne behandlere f. eks. læger, psykiatere, 
psykologer, terapeuter eller andre bør dette anføres.  

- Det er uden betydning hvilket skattecenter, der rettes henvendelse til. Derfor bør FADD 
oprette en positivliste med angivelse af de skattecentre, hvor administrationen af 
afgiftsfritagelsen forekommer mest lempelig. Herved sikres afgiftsfritagelse i videst muligt 
omfang. 

 
 
Ændring af lovgivningen 
Hvis der etableres en lovgivning, hvor døgninstitutionerne er omfattet af afgiftsfritagelsen, vil 
problemerne være løst. Opgaven er således at få døgninstitutionerne skrevet ind i loven. 
 



EØ anbefaler at FADD går i dialog med Skatteministeriet, og peger i den forbindelse på en række 
momenter, som kan anvendes til at opnå politisk forståelse for behovet for afgiftsfrihed (i 
uprioriteret rækkefølge): 

- Transportbehovet er afledt af pligten til at tage sig af beboerne. 
- Transportbehovet er stort, da det indgår i pligten til at tage sig af beboerne, at man skal give 

beboerne mulighed for at få et normalt liv. Transportbehovet består i kørsel til skole, læge, 
sygehus, andre behandlere, fritidsaktiviteter m.v. 

- Institutionerne har pligt til at bringe/hente beboerne til/fra deres forældres hjem. 
- Pligten til at hente en beboer i forældrenes hjem kan opstå akut og uden hensyn til om anden 

transportmulighed er til rådighed. 
- Beboerne kan ofte ikke/kun meget vanskeligt anvende offentlige transportmidler, da 

beboerne kan være til meget stor gene for andre brugere af offentlige transportmidler, eller 
kan undlade at transportere sig til den givne destination. 

- Det transportbehov, som døgninstitutionerne skal dække, svarer stort set til det 
transportbehov, som et plejehjem/ældrecenter måtte have. 

- Transport med taxa/private busselskaber er oftest ikke et alternativ, da en sådan transport, på 
grund af beboerens adfærd, kun er mulig såfremt der i transporten deltager en eller flere 
ansatte fra institutionen. 

- At transportbehovet ofte dækkes med de ansattes private køretøjer mod udbetaling af 
kørselsgodtgørelse. 

 
De rent saglige argumenter for at foreningens medlemmer skal have afgiftsfritagelse er, at der er et 
behov for institutionsbusserne, at dette behov stort set har samme begrundelse som plejehjem og 
ældrecentre, samt at behovet for afgiftsfrie busser er (mindst) lige så stort som plejehjemmenes og 
ældrecentrenes behov. 
 
Som udgangspunkt har beboerne, i lighed med beboere på plejehjem samt ældre tilknyttet 
ældrecentre, ikke eget befordringsmiddel til disposition. I lighed med plejehjem og ældrecentre har 
institutionerne brug for at kunne transportere beboerne rundt. 
 
Behovet for transport kan ikke opfyldes af offentlig transport, da beboerne i mange tilfælde ikke er i 
stand til at benytte offentlige transportmidler. Dette kan enten skyldes, at beboerne udviser en 
adfærd, som ikke er acceptabel for de øvrige brugere af offentlige transportmidler. Eller at 
institutionen ikke kan være sikker på, at brugeren kommer frem til bestemmelsesstedet. 
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