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. . AT VEDKENDE SIG DEN PLIGT, DER FØLGER MED ENHVER RET
. . TO ACKNOWLEDGE THE DUTY THAT ACCOMPANIES EVERY RIGHT

GENBRUGSBUTIKKER
En stor Y’s Men’s aktivitet
Rigtig mange Y’s Men er engageret i genbrugsbutikker på en eller anden måde. Det,
der er fokus på i denne folder, er de genbrugsbutikker, der drives af Y’s Men’s
klubber, eller hvor Y’s Men har ansvaret for drift og regnskab.

En ganske almindelig butik?
I Silkeborg ligger der to genbrugsbutikker lige ved siden af hinanden. Den ene
betaler moms og skat af fortjeneste, men det gør den anden ikke. Den ene ejes og
drives af en privat person, den anden af Alderslyst Y’s Men Club. På mange måder
ligner butikkerne hinanden – men der er én væsentlig forskel!

Særstatus
Hvorfor nu denne forskel? Har Y’s Men en særstatus?
Salg af brugte ting sidestilles som udgangspunkt med salg af alle mulige andre
genstande og produkter, men momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 gør en undtagelse:
"Varer leveret fra genbrugsbutikker, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller på
anden måde almennyttige formål. Det er en forudsætning, at butikken kun sælger brugte
varer, der er modtaget vederlagsfrit, og at butikken kun beskæftiger ulønnet arbejdskraft."

Det altså ikke Y’s Men, som har en særstatus, men det en måden, hvorpå butikken
drives og formålet med overskuddet, som er alt afgørende- og det er vigtigt, at
”vores” genbrugsbutikker synliggør (skilter med), at overskuddet går til velgørende
formål – helst med eksempler på indsamlingsformål.

EU-regler
De danske regler om momsfritagelse for genbrugsbutikker er funderet på nogle
regler i det europæiske momsdirektiv. Her er det gjort til en betingelse, at
aktiviteten ikke bevirker konkurrenceforvridning, og danske myndigheder
administrerer i overensstemmelse hermed. Af og til kommer EU’s regler op til debat.
Lige nu er tanken om momspligt for genbrugsbutikker opgivet i EU
Venlig hilsen
Økonomiudvalget

Birthe Kragh Sørensen, RLM
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Velgørenhed
Det er en ufravigelig betingelse, at overskuddet fuldt ud går til almen velgørende
eller almennyttige formål. Om et formål kan anses for velgørende eller almennyttigt
er nærmere beskrevet i hæftet ”Aktivitetskassen” (B42347), som har eksempler på
velgørenhed. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der skal være vandtætte skotter
mellem genbrugsbutikkens regnskab og klubbens regnskab. Går blot en mindre del
af overskuddet til andre formål end velgørenhed, er moms- og skattefritagelse
udelukket. Det er derfor vigtigt med et separat regnskab for butikken, så der altid
kan gøres rede for pengestrømmen i butikken, jf. folder nr. 2 ”Aktivitetskassen”.

Brugte og gratis varer
Selvfølgelig sælger en genbrugsbutik brugte varer – det er jo genbrug - men SKAT
stiller det som en udtrykkelig betingelse, at der ikke handles med nye eller
fremstillede varer. SKAT har truffet nogle afgørelser om nye stearinlys i
genbrugsbutikker. Udover at varerne skal være brugte, må genbrugsbutikken ikke
indkøbe brugte varer til videresalg. Hvis dette sker, mister man momsfritagelsen.

Ulønnet og frivillig arbejdskraft
Den tredje betingelse, som skal være opfyldt er, at der ikke må være ansat lønnet
personale. Genbrugsbutikkens drift skal udelukkende være baseret på frivillige
medarbejdere. Dette gælder både ledelse og medarbejdere.

Skal overskuddet beskattes
Y’s Men Region Danmark er godkendt som en almenvelgørende og almennyttig
forening, og denne godkendelse overføres til klubberne. Godkendelsen betyder, at
overskuddet ved drift af en genbrugsbutik, som ejes og drives af en Y’s Men’s klub,
ikke er skattepligtig. Hvis de ovenævnte tre betingelser og tilknytningen til Y’s Men
Region Danmark er opfyldte, skal der altså hverken svares moms eller indkomstskat.

Hvem ejer overskuddet
I den typiske situation vil Y’s Men’s klubben eje genbrugsbutikken, fordi bygningen
er købt eller lejet af klubben. Driften forestås af klubben eller et underudvalg. Deraf
følger, at den formue, som genereres, ejes af Y’s Men’s klubben. Overskuddet indgår
således som et aktiv i klubbens samlede regnskab. Det betyder imidlertid ikke, at
klubben frit kan disponere over denne del af formuen. Overskuddet skal udloddes til
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velgørenhed, hvilket eksempelvis kan ske over bevillingsregnskabet. Læs om dette i
hæftet ”Bevillingskassen” (B42348).

Aktivitetsregnskab
Der skal så lidt til for at moms- og skattepligt indtræder (nogle enkelte nye stearinlys
gav problemer), og da godkendelsen efter Ligningslovens § 8A er givet, fordi hele
organisationen – incl. klubberne – anses for at være almenvelgørende og
almennyttige, er det vigtigt med særskilte regnskaber for de forskellige aktiviteter.

Driftsomkostninger
I regnskabet for en genbrugsaktivitet kan udgiftsføres de dokumenterbare
relaterede udgifter, som er blevet afholdt. Det kan eksempelvis være husleje,
ejendomsskat, lys, varme, forsikringer, driftsinventar, sikringsudstyr, telefon og
dankortterminal, edb, kaffe, reparationer og almindelig vedligeholdelse.
Da klubben og klubbens medlemmer ”udfører” frivilligt velgørenhedsarbejde, og da
genbrugsbutikken kun må beskæftige ulønnede frivillige, kan der ikke bogføres
”administrationsbidrag” eller lignende til klubben i genbrugsbutikkens regnskab.
Mange klubmedlemmer benytter sit eget køretøj til at hente og levere de donerede
og solgte varer. Som driftsudgift kan afholdes befordringsgodtgørelse til det
pågældende medlem efter statens takster og mod aflevering af ”kørebog”.

LOPPEMARKEDER
Nogle Y’s Men’s klubber arrangerer tilbagevendende loppemarkeder.
Indsamling af ”lopper” er undtaget fra Indsamlingsloven, men salget af ”lopperne”
sker til et bestemt velgørende formål, og derfor skal der ske anmeldelse til
Indsamlingsnævnet. Se nærmere herom i hæftet ”Indsamlinger” (B42350).
Hvis loppemarkedet er et enkeltstående arrangement, vil der være behov for hos
SKAT at søge om momsfritagelse. For at opnå en sådan lejlighedsvis momsfritagelse,
skal det beskrives i ansøgningen, at overskuddet fuldt ud går til velgørende formål.
Ligesom for genbrugsbutikker gælder det, at det skal være synligt, at overskuddet
går til velgørende formål – gerne med angivelse af støtteprojektet.
Redaktionsudvalg:
Udarbejdelse af de 6 økonomihæfter er sket i et samarbejde mellem
RLM Birthe Kragh Sørensen, RSD Hans Nørgaard Wedel, AT Karsten Mumm og RSA Jørgen Kallesen.
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