
Optimering af moms- og afgiftsforhold i idrætshaller  

Momsspecialisterne fra PwC vil dele deres erfaringer med os omkring optimering af moms- og 
afgiftsforhold i idrætshaller.  
"Vi oplever, at nogle idrætshaller snyder sig selv og ikke tager det momsfradrag eller den 
afgiftsgodtgørelse,  de er berettigede til.	
Ved at optimere hallens momspligtige omsætning kan hallens driftsomkostninger blive mindre, bl.a. ved 
at hallen opnår en større godtgørelse af energiafgifterne. 	

Ved at identificere de aktiviteter og brugere, der er i hallen, som kan generere en momspligtig omsætning, 
kan vi vurdere og beregne, om det vil være fordelagtigt at ændre strukturen i registreringen og driften. 
Momspligtige aktiviteter kan for eksempel være  salg af sponsorater,  salg i kiosk/cafe, udlejning af 
lokaler og hal-tid og afholdelse af arrangementer.	
For nogle hallers vedkommende vil det ikke give mening, at den momsregistreres. Hvis ikke aktiviteterne 
kan gøres momspligtige eller hvis brugerne ikke kan fratrække momsen, som hallen opkræver, så vil 
hallen formentlig være nødsaget til at sænke prisen på kontingenter og andre ydelser. Det betyder, at 
hallen får en betydelig mindre indtægt end tidligere, og dette er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt."	
- Helle Toftegaard og Lars Gosvig, PwC 	

HR 

Faglig konsulent Joy Amandus Andersen fra Halinspektørforeningen (HI) vil på sit indlæg komme ind på 
følgende emner: ansættelse, opsigelse, arbejdstid, kontrakt, overenskomst og den nye ferielov. 
Hvad er reglerne og retningslinjerne. Joy har mere end 16 års erfaring med HR området. 

 
Kl. 08.30  Ankomst med morgenmad 

 Kl. 09.00  Rundvisning 
 Kl. 10.00 Gruppesnak 
 Kl. 10.30          Optimering af moms- og afgiftsforhold i idrætshaller 
   v./ PwC Helle Riber Toftegaard 
 Kl. 12.00  Gruppesnak 
 Kl. 12.30  HR ved HI Joy Amandus Andersen. 
 Kl. 13.30 Frokost og tak for i dag. 
  
 GRATIS for medlemmer af ConnectSport.  
 Pris ikke medlemmer kr. 3.495,- ex. moms 

 
Tilmelding pm@connectsport.dk 

Øst: Jyllingehallerne, Planetvej 35, 4040 Jyllinge tilmelding senest d. 20. april kl. 12.00 
Vest: Pulzion,  Peter Tofts Vej 21, 6000 Kolding tilmelding senest d. 20. august kl. 12.00

HR OFFICE WORKSHOP 
Torsdag D. 25. APRIL 2019 i Øst Jyllingehallerne 
Onsdag d. 28. August 2019 i Vest Pulzion Kolding 

PROGRAM 
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