
Kære Nicolai 
 
Vi har ingen kommentarer til tilsendte. 
 
Jeg ved der kommer et ønskes til et nyt punkt på positivlisten, som vedrører sygesikringens betaling af 
regninger fra andre regioner for analyser fra BDO som vi kan tilslutte os. 
 
Mvh. 
 
Thomas 
 
Thomas Nymann Nielsen 
Chefrådgiver 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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Til Social- og Indenrigsministeriet 
 
Social- og Indenrigsministeriet har 16. november 2020 (sagsnr. 2020 – 3904) udbedt sig Dansk Industris 
bemærkninger til et udkast til ny momsrefusionsbekendtgørelse. 
 
I den anledning bemærkes, at bekendtgørelsesudkastet som sådant ikke giver DI anledning til 
bemærkninger. 
 
Ved nogle af de tidligere høringer i forbindelse med ændringer til momsrefusionsbekendtgørelsen har DI 
gjort opmærksom på et muligt problem inden for bekendtgørelsens virkefelt. Problemet drejer sig om, når en 
privat operatør driver et plejecenter for en kommune (momsfrit), men anvender en underleverandør til at 
drive køkkenet på plejecenteret (moms). Her har det været et spørgsmål, om den private operatør af 
plejecenteret har kunnet ”sende” købsmomsen videre til kommunen, da kommunen formentlig ikke har 
kunnet få momsrefusion. 
 
DI har føjet til, at det vil være meget værdsat, om ministeriet vil undersøge denne problemstilling nærmere 
med henblik på at vurdere, om der er behov for at justere bekendtgørelsen for at imødegå 
konkurrenceforvridning. 

 
Vil I vende tilbage til mig om, hvorvidt det er muligt at se nærmere på ovenstående? 
 
På forhånd mange tak for hjælpen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lene Nielsen 
Chefkonsulent 
 
(+45) 3377 3563 
(+45) 2949 4402 (Mobil) 
lni@di.dk 
di.dk 

 
 
Læs, hvordan DI behandler og beskytter  
persondata i DI’s Privatlivspolitik 
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Kære Nicolai Pallisborg 
 
KL har ikke bemærkninger til udkastet til ny momsrefusionsbekendtgørelse. 
 
Med venlig hilsen 
Per Schollert Nielsen 
 
Chefkonsulent 
Økonomisk Politisk Center 

 

   Weidekampsgade 10  
Postboks 3370  
2300 København   
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+45 3370 3370  
kl.dk   
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Hej Nicolai 
  
Vi har ingen kommentarer til bekendtgørelsen.  
  
Med venlig hilsen 
ERIK BENDTSEN 
Director, registreret revisor 
Mobil: +45 51 58 60 39 
ebe@bdo.dk 
  
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Kolding Åpark 8A, 7. sal 
DK-6000 Kolding 
Tlf.: +45 76 35 56 00 
www.bdo.dk 
  
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, danskejet rådgivnings- og revisionsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - 
et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige 
medlemsfirmaer. BDO er varemærke for både BDO netværket og for alle BDO medlemsfirmaerne. BDO i Danmark beskæftiger mere 
end 1.300 medarbejdere, mens det verdensomspændende BDO netværk har ca. 90.000 medarbejdere i mere end 165 lande. 
  
Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis du ikke er rette modtager, bedes du venligst omgående underrette os og 
derefter slette e-mailen og enhver vedhæftet fil uden at beholde kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet. 
  
Tænk på miljøet - er det nødvendigt at printe mailen ud? 
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Kære Nicolai, 
 
Tak for fremsendte. Børne- og Undervisningsministeriet har ingen bemærkningerne til høringen af 
bekendtgørelse om momsrefusionsordning. 
 
Vh. Rikke 

 
Med venlig hilsen 
Rikke Otkjær  
Fuldmægtig  
 

   
Departementet 
Økonomi- og Koncernafdelingen 
Frederiksholms Kanal 25 
1220 København K 
Tlf. nr.: 32 92 50 00 
 
Direkte tlf.: +45 21 43 40 57 
E-mail: Rikke.Otkjaer@uvm.dk 

  



Kære Nicolai 
  
Danmarks Statistik har ingen bemærkninger.  
  
  
Med venlig hilsen 
 

Helene Gjermansen 
Fuldmægtig 

Offentlige Finanser 

Tlf. 39 17 34 65 
Mobil: 24 76 70 09 

hgj@dst.dk 
 
Danmarks Statistik 

Sejrøgade 11, 2100 Kbh. Ø 

www.dst.dk 
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Kære Nicolai 
  
Jeg kan oplyse, at Skatteministeriets momskontor ikke har nogen bemærkninger til udkastet til 
ændring af momsrefusionsbekendtgørelsen. 
  
Med venlig hilsen 

Lone  

  

Lone Lau-Jensen 

Moms, afgifter og told 

 
Mobil72373286  

Mailllj@skm.dk  

 

Skatteministeriet/Ministry of Taxation 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

DK 1402 - København K 

 
Mailskm@skm.dk 

Webwww.skm.dk 
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vejle@bdo.dk
www.bdo.dk 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Roms Hule 4, 1. sal
DK-7100 Vejle 
CVR-nr. 20 22 26 70

 

 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret sel-
skab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. 
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10. december 2020 
Vores ref. dln/duc 
 

Høring vedr. ny momsrefusionsbekendtgørelse 
 
Hermed fremsendes høringssvar vedr. udkast til ny momsrefusionsbekendtgørelse.  
 
BDO har ingen bemærkninger til de ændringer, der allerede er foreslået i udkastet.  
 
Der er imidlertid efter vores opfattelse grundlag for at foretage en række andre ændringer: 
 
 
 
 
Forhold vedrørende kommuner: 
 
Leje af idrætsanlæg på funktionerne 0.32.31 og 3.22.18  optagelse positivlisten 
 
Tilskud til idrætsanlæg er optaget på positivlisten, og kommunen har mulighed for at fradrage 
moms af lejeudgifter, når udlejer (evt. selvejende institution) er frivillig momsregistreret. 
Kommunen har derimod ikke fradrag for indbagt  i lejeudgifter hos insti-
tutioner, der ikke omfattes af en frivillig momsregistrering for udlejning.  
 
BDO anbefaler derfor, at positivlisten udvides til at omfatte art 4.0 med EF 4. Dette sikrer, at 
der er konkurrencelighed mellem kommunale haller og selvejende haller med eller uden fri-
villig momsregistrering.  
 
Funktion 3.22.06 Gruppering 3 Befordring af elever i kommunale grundskoler 
 
BDO anbefaler, at reglerne for kontering af befordringsudgifter på skoleområdet revurderes i 
forhold til hjemtagelse af moms via positivlisten. I dag er alene udgifter til befordring af ele-
ver til kommunale specialskoler omfattet af momsrefusion via positivlisten. Udgifter til befor-
dring af elever i fx specialklasser på almindelige folkeskoler er ikke omfattet af momsrefu-
sion.  
 
Udviklingen på området går i retning af en øget inklusion, hvilket betyder, at flere elever, 
som tidligere gik på specialskoler, i stedet enten placeres i almindelig folkeskoleklasse sup-
pleret med specialundervisning eller i en specialklasse på en almindelig folkeskole.  
 
For at sikre ens behandling uanset hvordan specialundervisningen foregår, foreslår vi, at både 
befordring i folkeskolen såvel som specialskolerne omfattes af positivlisten. 
 
Funktion 4.62.84 Fysioterapi 
 
Funktionen er i dag optaget med art 4.0 Ridefysioterapi (grp. 001).  
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BDO undrer sig over, at det kun er ridefysioterapi  speciale 65, der er optaget på positivli-
sten, og anbefaler, at også anden vederlagsfri fysioterapi  speciale 62 optages på positivli-
sten. Bevilling på begge specialer er givet efter sundhedsloven. 
 
 
Funktion 5.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 
 
BDO anbefaler, at tilskud til botilbud optages på positivlisten med art 5.9.  
 
I dag er der forskel på, om en kommune får en faktura for et ophold på en institution, eller 
den som hjemkommune  giver tilskud til drift af institutionen.  
 
Funktion 5.30.31/5.38.41 Hjælpemidler 
 
På hjælpemiddelområdet er art 5.2 optaget på positivlisten. Derudover er der for hjælpemid-
ler, hvor fakturaen er pålagt moms, efter servicelovens § 112 muligt at få momsrefusion, idet 
disse hjælpemidler jf. praksis skal anses for kommunens ejendom. 
 
Ved køb af hjælpemidler bevilget efter servicelovens § 112 vil der ofte i forbindelse med køb 
af hjælpemidlet blive faktureret tilpasning. Tilpasningen vil i mange tilfælde jf. momslovens 
regler blive faktureret uden moms, idet tilpasningen anses som en sundhedsydelse.  
 
Efter BDO s opfattelse vil denne tilpasning fortsat være omfattet af bevillingen efter service-
lovens § 112, hvorfor udgiften efter ministeriets praksis ikke skal bogføres på art 5.2, men på 
art 4.0.  
 
Art 4.0 er ikke optaget på positivlisten, hvorfor der ikke opnås positivlistemoms. Leverandø-
ren vil i forbindelse med den momsfrie tilpasningsydelse have momsbelagte udgifter, der ikke 
er momsfradrag for. Herudover skal leverandøren også afregne lønsumsafgift af den momsfrie 
tilpasningsydelse.  
 
På baggrund heraf er det BDO s opfattelse, at art 4.0 bør optages på positivlisten på de grup-
peringer (002-007), som vedrører hjælpemidler bevilget efter servicelovens § 112.  
 
Optagelse af dranst 3 på postivlisten 
 
I dag er der for en række funktioner på positivlisten mulighed for ved anvendelse af art 4.0 at 
få refunderet moms på anlæg (dranst 3).  
 
Efter BDO s opfattelse bør positivlisten udvides eller erstattes med art 5.9, og det kan over-
vejes, om art 4.0 i forbindelse med anlæg (dranst 3) helt skal udgå. 
 
 
HK 1 - renovation 
 
Landsskatteretten har den 21. oktober 2020 truffet afgørelse om, at kommuners afhentning af 
affald hos private husholdninger skal anses som momsfri indtægt.  
 
At kommunernes indtægt i forbindelse med afhentning af affald hos private bliver momsfri, 
medfører, at kommunen ikke længere vil have ret til momsfradrag hos SKAT.  
 
For at sikre lige konkurrence mellem kommunal egenproduktion og anvendelsen af fx eksterne 
vognmænd bør udgifter til renovation (HK1) omfattes af momsrefusionsordningen.  
 
 
BDO anbefaler, at dette sker ved, at hovedkonto 1 optages på positivlisten, som den var i 
2013. Dette får den utilsigtede konsekvens, at der opnås momsrefusion på udgifter, der i rela-
tion til momsloven specifikt er undtaget fra momsfradrag. Dette omfatter f.eks. udgifter til 
personbiler, restaurationsydelser, gaver mv.  
 
Det er umiddelbart BDO s opfattelse, at hensynet til et enkelt regelsæt og enkel administra-
tion, bør veje tungt i forhold til den begrænsede utilsigtede momsrefusion.  
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Forhold vedrørende regioner: 
 
 
Regioner - optagelse af art 4.7 og 4.8 
 
Funktion 1.20.10 (almen lægehjælp) og 1.20.11 (speciallægehjælp) omfattes i dag af refusion 
efter positivlisten på art 4.0, for ydelser købt hos Statens Serum Institut. 
 
BDO anbefaler at funktion 1.20.10 (almen lægehjælp), 1.20.11 (speciallægehjælp) og 1.20.13 
(tandlægebehandling) optages på positivlisten med art 4.7 og 4.8. 
 
Udgifter hertil dækker bl.a. betaler for patologiske, mikrobiologiske og biokemiske analyser, 
der udføres i regionerne og som er rekvireret af praktiserende læger og speciallæger som led 
i behandlingen af patienter og hvor den leverende region afregner lønsumsafgift.  
 
 
 
 
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, eller der er behov for uddybning, står vi gerne til 
rådighed. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Sara Duch    Dorthe Lassen  
Partner, moms Director, moms 
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