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Kære Byråd
 
Til orientering.
 
Nedenfor følger svar på spørgsmål fra Michael Rosendahl vedr. Haslev Festdage:
 
Spørgsmål:
Selvom jeg ved det er et forhold mellem Haslev Festdage og SKAT, så vil jeg høre, om vi (Faxe Kommune) har foretaget en vurdering af, om
Haslev Festdages kriterier for uddeling af midler (jf. deres hjemmeside) samt de faktisk uddelt midler er sket til formål som overholder
Momslovens §13, stk. 1, nr. 17, hvor der står, at midler skal uddeles til “.... velgørende eller på anden måde almennyttige formål.”? Jeg har ikke
umiddelbart selv kunne finde en definition af dette jf. Momsloven.
 
Svar:
Den faktiske fordeling af uddelte midler fra Haslev Festdage godkendes af SKAT, der også påser at modtagerne af støtte falder indenfor
momslovgivningens kriterier.
Faxe Kommune har modtaget en generel orientering om midlernes forventede fordeling, men har ikke fået forelagt hver enkelt ansøgning.

Faxe Kommune blev orienteret om Haslev Festdage ændrede organisering som forening og kravene til at opnå momsfritagelse, herunder at
et overskud skulle fordeles til almene/anerkendt formål og foreninger. En sådan organisering er kendt fra kulturområdet og andre kommuner -
og gav derfor ikke anledning til bemærkninger. 

Faxe Kommune har normalt modtaget regnskaber fra Haslev Festdage, når regnskaberne var endelige. Overgangen til forening og
nedlukning af den tidligere juridiske enhed bag Festdagene (aps) har haft betydning for færdiggørelsen af regnskaberne, hvorfor regnskaber
endnu ikke er modtaget for 2017 og 2018.
 

Venlig hilsen

Benny Agergaard
Centerchef / leder af biblioteker & borgerservice 
Direkte tlf.: 56203741 
Mobil tlf.: 51169361

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Jernbanegade 62 Telefon: 56203000
4690 Haslev   www.faxekommune.dk
http://www.faxe-files.dk/mailsignaturer/Faxekommune_boelge.gif

Postadresse: Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

 
Dine personoplysninger passer vi godt på
Har du som borger kontaktet mig i min egenskab af chef kan du læse om, hvordan dine personoplysninger bliver håndteret, og hvilke
rettigheder du har: Læs om dine rettigheder her
Hvis jeg videresender din henvendelse til besvarelse i den relevante afdeling, vil du i stedet modtage orienteringen fra dem.
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