
Den 24. april 2020 har Social- og Indenrigsministeriet udbedt sig Dansk Industris bemærkninger til et udkast 
til ny bekendtgørelse om momsrefusion. 
 
I den anledning bemærkes, at udkastet til ny bekendtgørelse ikke giver DI anledning til bemærkninger. 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Nielsen 
Juridisk konsulent 
 
(+45) 3377 3563 
(+45) 2949 4402 (Mobil) 
lni@di.dk 
di.dk 

 
 
Læs, hvordan DI behandler og beskytter  
persondata i DI’s Privatlivspolitik 

 

  

mailto:lni@di.dk
http://di.dk/
https://di.dk/privatlivspolitik
http://di.dk/Pages/Forsiden.aspx


Tak for muligheden for at kommentere udkast til ny momsrefusionsbekendtgørelse 

Danmarks Statistik har ingen specifikke bemærkninger til bekendtgørelsen Vi vil dog gerne benytte 
lejligheden til at påpege, at virksomhedernes momsoplysninger indgår som et væsentligt element i en 

lang række statistikker, som udarbejdes i Danmarks Statistik. Det er vores anbefaling, at der arbejdes for 

et ensartet momssystem, med færrest mulige undtagelser og særregler, med henblik på at fastholde den 

nuværende datakvalitet.  

Såfremt I måtte have spørgsmål til ovenstående, er I meget velkommen til at kontakte mig. 

Med venlig hilsen 
 
Carsten Zornig 

Kontorchef 

Konjunkturstatistik 
Tlf. 39 17 30 81 

czo@dst.dk 
 
Danmarks Statistik 
Sejrøgade 11, 2100 Kbh. Ø 
www.dst.dk 

  

mailto:czo@dst.dk
http://www.dst.dk/


KL har ikke bemærkninger til udkastet til ny momsrefusionsbekendtgørelse. 

Med venlig hilsen 
Per Schollert Nielsen 
 
Chefkonsulent 
Økonomisk Sekretariat 

 

   Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København   
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+45 3370 3385  
PSN@kl.dk     
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+45 3370 3370  
kl.dk   
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For god ordens skyld ingen kommentarer herfra – gælder kun kommunerne. 

 

Mvh. 

Thomas 

Thomas Nymann Nielsen 

Teamleder i Center for Sammenhæng, Økonomi og Styring 

 

Mail: tnn@regioner.dk 

Tlf. 2443 7928 

Danske Regioner 

Dampfærgevej 22 

2100 København Ø 

   

Officiel post bedes sendt til 

regioner@regioner.dk 

  

www.regioner.dk 
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Tak for svar – det giver rigtig god mening i forhold til hvordan jeg forstod at i gerne ville have 
det skulle fortolkes.  

Dorthe 

Fra: Nicolai Pallisborg <npa@sim.dk>  
Sendt: 30. april 2020 13:17 
Til: Dorthe Lassen <dln@bdo.dk> 
Cc: Nicolai Pallisborg <npa@sim.dk> 
Emne: SV: H089-20 VS: Høring - udkast til ny momsrefusionsbekendtgørelse (frist 25. maj 2020) (SIM Id nr.: 
240823) 

 

Kære Dorthe, 

Den skal læses sådan at momsrefusion kan opnås ved: 

 Indkøb af kurser hos private udbydere (også dem omfattet af offentlig 
momskompensationsordning) hvor ejerforholdskode 4 kan anvendes  

og 

 Indkøb af kurser hos private udbydere som ikke er omfattet af offentlig 
momskompensationsordning 

 

Med venlig hilsen 

Nicolai Abildskov Pallisborg 
Chefkonsulent 
 
Kontoret for udgifter  
Kommunal- og Regionaløkonomi 
Mobil: 72 28 25 63 

Mail: npa@sim.dk  

  

 

  

Social- og Indenrigsministeriet  

Holmens Kanal 22 

1060 København K 

Telefon: 72 28 24 00  

www.sim.dk  
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Fra: Dorthe Lassen <dln@bdo.dk>  
Sendt: 28. april 2020 14:04 
Til: Nicolai Pallisborg <npa@sim.dk> 
Cc: Sara Duch <DUC@bdo.dk> 
Emne: VS: H089-20 VS: Høring - udkast til ny momsrefusionsbekendtgørelse (frist 25. maj 2020) (SIM Id nr.: 
240823) 

 

Hej Nicolai 

Jeg har lige uden held forsøgt at ringe til dig.  

Vi er meget i tvivl om, hvor I vil hen med noten og jeg kunne godt tænke mig, at vi drøftede 
inden vi skrev vores høringssvar.  

Skal den læses sådan at momsrefusion kan opnås ved: 

 Indkøb af kurser hos private udbydere (også dem omfattet af offentlig 
momskompensationsordning) hvor ejerforholdskode 4 kan anvendes  

og 

 Indkøb af kurser hos private udbydere som ikke er omfattet af offentlig 
momskompensationsordning 
 

Altså at momsrefusion kan opnås hvis blot en af ovenstående punkter er opfyldt. 

Dette medfører, at hvis ejerforholdskode 4 kan anvendes, så er der ingen krav om udbyderen 
ikke må være omfattet af en momskompensationsordning. Modsat så er der ingen krav om 
ejerforholdskode 4, hvis den private udbyder ikke er omfattet af en momskompensationsordning.  

Eller skal noten forstås således, at momsrefusion kun kan opnås hvis alle følgende betingelser er 
opfyldt: 

 Kursus fra privat udbyder  
 Ikke omfattet af offentlig momskompensationsordning  
 Ejerforhold 4 kan anvendes – dvs alternativ til kommunalt tilbud. 

 

Vil du ikke ringe, så vi kan drøfte hvad jeres hensigt er. Så kan vi tage højde for det i vores 
høringssvar. 

Med venlig hilsen 

DORTHE LASSEN 

Director, Moms 

Direkte: +45 63 12 71 37 

Mobil: +45 28 75 51 26 

dln@bdo.dk 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

Fælledvej 1 

DK-5000 Odense C 
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