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Kære branche  

 

Som mange af jer ved, har der gennem længere tid været udfordringer i forhold til beskatning af de tilskud, 
der tildeles til projekter fra Statens Kunstfond/Projektstøtteudvalget for Scenekunst. Dansehallerne 
administrerer i en del tilfælde den projektstøtte, som uddeles fra Statens Kunstfond gennem Slots- og 
Kulturstyrelsen. Der kan f.eks. være tale om projektstøtte, der tildeles i ét år, men som udbetales og 
forbruges over en årrække. 

Der har i forbindelse med indberetningerne fra Statens Kunstfond/Slots- og Kulturstyrelsen til 
skattemyndighederne været nogle uoverensstemmelser om, hvordan støtten indberettes. 
Skattemyndighederne fastholder, at projektstøtte skal indberettes på tildelingstidspunktet, og det har 
økonomiske konsekvenser, hvis man har søgt og fået tildelt midler fra et CPR-nummer.  

Tidligere var det muligt at søge støtte i eget CPR-nummer og derefter juridisk overdrage bevillingen til f.eks. 
Projektcentret eller en anden enhed med CVR-nummer og derved undgå en personlig beskatning af hele 
beløbet*.  

Nu er dette ændret. Slots- og kulturstyrelsen overdrager ikke længere bevillinger til et CVR-nummer. SKAT 
betragter tilskud ansøgt på CPR-nummer som en personlig tildeling, hvor støtten er givet for at realisere et 
konkret projekt. Ansøgeren skal derfor betale 8 procent i arbejdsmarkedsbidrag af projektstøtten.  

Vi har kendskab til beskatningssager, hvor kunstnere, der har søgt på deres CPR-nummer, er blevet mødt 
med et krav fra Skattestyrelsen om, at hele tilskuddet skal beskattes personligt.  Efter klager fra de berørte 
kunstnere har Skattestyrelsen i konkrete sager anerkendt, at støtte, der er tildelt i ét år, kan fradrages, når 
støtten er overdraget til Dansehallerne i tildelingsåret. Skattestyrelsen fastholder, at tilskuddet er 
arbejdsmarkedspligtigt, men at det resterende tilskud kan betragtes som driftsomkostninger og dermed 
fratrækkes. 

Selvom Slots- og Kulturstyrelsen har ændret deres procedurer, forsøger vi at få genoptaget proceduren. 
Derfor er det vigtigt, at støtte (ansøgt på CPR-nummer), i samme år overføres til Dansehallerne, forudsat at 
der er en samarbejdsaftale. Det gælder, uanset at støtten først udbetales senere. Hvis støtten ikke 
overføres i tildelingsåret, er det ikke muligt at udligne beskatningen. OG det er ikke muligt at udligne 
arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. 

 

Bemærk, at en ansøger, der modtager støtte (søgt på CPR-nummer), derfor skal betale 8 procent i 
arbejdsmarkedsbidrag af projektmidler fra Statens Kunstfond og alle øvrige fonde.  

 
* De midler, der bliver udbetalt i projektet til fx aflønning af det kunstneriske team, bliver selvfølgelig beskattet som 
altid, mens resten af projektmidlerne anvendes til at gennemføre projektet. 
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En anden udfordring, kan være, at hvis man ikke når at bruge hele sit tildelte tilskud i samme år, kan man 
risikere at betale A-skat af de ubrugte midler.  

 

Hvordan kan man undgå at blive personligt beskattet af sit tilskud? 

Den eneste måde man kan være helt sikker på at undgå en personlig beskatning er ved at søge med et CVR- 
nummer. Det vil sige enten som forening eller fra en anden juridisk enhed med CVR-nummer.  

Benyt dig af muligheden for at anmode Skattestyrelsen eller Skatterådet om et bindende svar, hvor man 
stiller en række spørgsmål om, hvordan beskatningen vil være, når man har fået tildelt midler. Dette koster 
et gebyr og behandlingstiden er 3-6 måneder. 

 

 

Hvad sker der nu? 

Dansehallerne har afholdt et møde med Slots- og Kulturstyrelsen, hvor vi har fået at vide, at 
skatteministeren har vist interesse for kunstneres beskatningsprincipper i en sådan situation. Efter det, vi 
har fået oplyst, vil der komme et udspil fra skattemyndighederne ultimo november. Vi ved ikke, hvad dette 
udspil nærmere vil indeholde, men når vi ved mere, vil vi selvfølgelig orientere om det. 

I Dansehallernes projektcenter er vi ikke skatterådgivere, men vi videreformidler den viden, vi får. 

Derfor, hvis du har spørgsmål til beskatning af dine projektmidler, henviser vi til Skattestyrelsen, da de er 
skatteeksperter og lovgivende myndighed. 

Hvis du ønsker at få tilsendt det brev, som Dansehallerne har modtaget fra Skattestyrelsen, kan du sende 
en mail til pra@dansehallerne.dk. Brevet er bl.a. sendt til kunstnere, foreninger, organisationer og 
branchen.  

Projektcentret samarbejder ligeledes med Brancherådet for Scenedans om at kommunikere problemets 
omfang og konsekvens på flere niveauer.  

 

Med venlig hilsen 

Dansehallerne, Projektcentret 

 


