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News nr. 24–2017 fra A2012 
Til bestyrelsesmedlemmer i antenneforeninger, der er medlem af A2012 

 
 
 

1. Medielicensen stiger 1,4% fra 2017 til 2018. Viasat stiger igen med 4% 
Medielicensen, som skal betales af alle, der har tv, pc eller smartphone, er i 2017 på 1.246 kr. halvårligt eller 
207,67 kr. månedligt. Den stiger med 1,4% i 2018 til 1.263,50 kr. halvårligt og 210,58 kr. månedligt. Beløbet 
er inkl. moms. 

Ca. 2/3 af medielicensen går til drift af 
Danmarks Radio (DR). Det er altså muligt 
at udvikle den tv-sening, som foretrækkes 
af de fleste danskere, for denne beskedne 
stigning. Til sammenligning har Viasat 
meldt ud, at deres takster den 1.9.2017 
stiger med ca. 4%. En stigningstakt de har 
kørt med en årrække. Man kan undre sig 
over denne forskel. 

 

2. Moms på medielicensen eller ej 
Det fremgår af ændringsbekendtgørelsen af 30.6.2017 at medielicensen er ”inkl. moms”. DR administrerer 
og opkræver medielicensen, og efter DRs mening er der tilstrækkelig lovhjemmel til at opkræve moms. DR 
sender derfor 25 % af det samlede opkrævede beløb på ca. 5 mia. kr., altså ca. 1 mia. kr. til Skat som opkrævet 
moms. Af resten sendes 3,6 mia. kr. til DR til drift, og resten bruges til andre formål, som bestemmes af 
Kulturministeriet (i praksis sammen med folketingets medieordførere).  

EU-domstolen slog i juni 2016 fast, at en Tjekkisk tv-
station ikke var berettiget til at opkræve moms efter 
de momsregler, som gælder for alle EU-lande. Et 
flertal af danske momseksperter mener, at denne EU-
dom betyder, at der ikke er hjemmel til at opkræve 
moms af medielicensen i Danmark. Hvis de har ret, 

ændrer det ikke på det beløb DR og andre skal have. Men der bliver et hul på 1 mia. kr. i statens indtægter. 
Kulturministeriet, Skat og DR mener, at der fortsat skal opkræves moms af medielicensen.  

En række momseksperter og jurister mener, at EU-dommen betyder, at moms på 
medielicensen er opkrævet uretmæssigt og derfor skal betales tilbage. Foreløbig 
har 3 advokater med Plesner i spidsen erklæret sig enige. De har opgjort, at alle 
licensbetalere har krav på tilbagebetaling af 1.500 kr. pr. husstand. Advokatfirma-
erne overvejer at arrangerer et gruppesøgsmål om sagen. 

 



A2012                                                         News nr. 24–2017 den 30.8.2017                                Side 2 af 3 

A2012 kontakter disse advokatfirmaer for at høre nærmere om sagen. Beløbet er efter vores opfattelse værd 
at gå efter. 

 

3. Skal medielicensen helt afskaffes? 
Flere politiske partier ønsker DRs budget reduceret med 25 %. A2012 har naturligvis ikke noget imod, at DR 
bliver drevet billgere, men for antenneforeningerne er det vigtigt, at der er et stort og alsidigt udbud af tv-
programmer i vore kabler. DRs 6 kanaler og TV2’s hovedkanal dækker 60-70 % af danskernes samlede tv-
sening. Hertil kommer, at DR procuderer dette udbud, samt nu også streaming og podcast, for en udgift, der 
stiger meget lidt, se pkt. 1, i modsætning til de kommercielle tv-kanaler, der fortsætter med at sætte deres 
priser meget i vejret.  

Et flertal af politiske partier har udtalt sig til fordel en total afskaffelse af medielicensen og overgang til skat-
tefinansiering af DR og andre public-service-aktiviteter. Mecielicensen er en ”kopskat”, altså en skat pr. per-
son eller husstand uanset disses økonomiske forhold. Skattefinansiering er både absolut og forholdsmæsigt 
mindre for små indtægter og større for store indtægter. Det er fordelingspolitik, og det skal A2012 ikke blande 

sig i.  

Men man kan frygte øget statsstyring og nedskæringer på danskernes 
foretrukne programmer af politiske grunde. Det er altid nemmere for 
politikerne at bevilge penge, som de ikke selv har direkte ansvar for 
at opkræve (dvs. medielicensen), end at skulle prioritere radio og tv 
sammen med alle andre udgifter. 

Evt. ændringer får formentlig først virkning fra 1.1.2019, da det nuvæ-
rende medieforlig løber til udgangen af 2018. Men forhandlingerne er 

i fuld gang. Medielicensen udgør ca. 5% af samtlige offentlige indtægter og svarer størrelsesmæssigt til arve- 
og gaveafgiften.  

 

4. Kritik af DRs mange genudsendelser 
En nylig opgørelse har vist, at 82 % af alle DRs udsendelse i 2016 er genudsendelser. Det havde vi vist alle på 
fornemmelsen. De 82 % er vel at mærke førstegangsgenudsendelser. Tallet var 78 % i 2014. De tilsvarende 
tal for TV 2 er 75 pct. i 2014 til 71 pct. i 2016.  

DRs tal får nu politikere til at foreslå, at antallet af DR-kanaler nedskæres. Men de forholder sig slet ikke til, 
at stadig flere DR-udsendelser kan nås gennem streaming eller podcast når man vil og hvor man vil. En god 
service for seerne, som TV2 og andre kommercielle kanaler tager 80-120 kr. om måneden for. Eller svarende 
til halvdelen af medielicensen – pr. kanal.  

 

5. DR scorer Vinter-OL 2018 og Sommer-OL 2020 
Den Olympiske Komité er en privat organisation. Den er frit stillet til at 
handle hvordan og med hvem, den vil. Men derfor er der ingen grund 
til at glæde sig over, at de solgte alle rettigheder til ovenstående arran-
gementer ekslusivt til MTG, Modern Time Group (Viasats moder-
selskab). Dvs. igen andre må sende fra OL, medmindre de har fået 
aftale herom med MTG.  

Det er nu oplyst, at DR har købt eneret for Danmark for al tv-transmission fra OL i 2018 og 2020. Det er meget 
tilfredsstillende, at danskerne hermed er sikret tv fra OL de næste 2 gange. Vi kunne have risikeret at stå helt 
tv fra uden OL (som vi måske så måtte smugkigge hos nabolandskanalerne).  
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Den indgåede aftale er eksklusiv, så TV2 er blevet helt afskåret fra at levere OL-tv, for DR må ikke videresælge. 
Måske et smart taktisk trick fra DR for at lægge pres tilbage på de politiske partier. 

 

6. Nyt medlem af A2012’s Skatte- og Økonomiudvalg 
Vi byder Morten Strandholdt velkommen tilbage som medlem af udvalget. Morten var med til at stifte A2012 
og var formand for Bryrup Antenneforening, et hverv han har måttet lægge bag sig pga. af sygdom. Morten 
har i mange år arbejdet i Skat, og vi er meget glade for, at Morten nu igen er rask og igen vil stille sine kom-
petencer til rådighed for A2012 og vores medlemsforeninger.  

Carsten Pedersen, formand for NyrådNet og FU-medlem i A2012, er fortsat formand for udvalget. Carsten 
har også en fortid i en flere stillinger i Skat. Desuden er Bent Laugesen, Middelfart Antenneforening, medlem 
af udvalget. Bent er aktuelt ansat i Skat. 

Det er en stor gevinst for A2012 med et så kompetent udvalg. Udvalget arbejder i øjeblikket på forslag til 
ændret kommissorium samt aktuelle sager vedr. moms og skat. 

 

7. Ny Webmaster til www.A2012.dk  
Vi byder også velkommen til Villy Pedersen som ny webmaster. Villy er uddannet radiomekaniker og IT-ad-
ministrator og har været webmaster på en række hjemmesider. Han var tidligere mangeårigt bestyrelses-
medlem i NyrådNet. Dette hverv måtte han forlade, da han flyttede til Odense. Vi er glade for, at Villy nu har 
påtaget sig hvervet som webmaster med ansvar for det tekniske, og at A2012 dermed har fået en meget 
kompetent person på denne post.  

Villy indgår samtidig i A2012s Informationsudvalg, hvis formand er Poul Juul, næstformand i A2012, der også 
er webredaktør. 

Villy er gået i gang med at give hjemmesiden www.a2012.dk en grundig overhaling. Vi melder den klar igen 
inden længe.  

 

Med venlig hilsen fra FU. 

Bernt Freiberg, formand           Poul Juul, næstformand           Tage Lauritsen, sekretær      Carsten Pedersen, FU-medl. 
bf@a2012.dk, 21919450           pj@a2012.dk, 48475755          tl@a2012.dk, 25265016       cp@a2012.dk, 40885510 

Send gerne mail til os alle på en gang: fu@a2012.dk 
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