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Høring over udkast til ny momsrefusionsbekendtgørelse 

 

Vedlagt fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kom-

muner og regioner i høring.  

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018, og vil erstatte den nu-

værende bekendtgørelse (BEK nr. 848 af 26/06/2017). 

 
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærknin-
ger senest mandag den 11. december 2017 kl. 12:00.  
 
Bemærkninger bedes sendt til oim@oim.dk med kopi til npa@oim.dk.  

 

Høringsudkastet indeholder, udover en række redaktionelle justeringer, følgende æn-

dringer og præciseringer:  

1. Afgrænsning af bus- og rutebilstationer, jf. § 2 

i § 2, stk. 5, præciseres, at udgifter, der kan henføres til bemanding/drift af kortsalg og 

chaufførfaciliteter, ikke er omfattet, jf. boks 2. 

 

Boks 1 

 

§ 2. Fælleskommunale virksomheders momsudgifter og indirekte betalte lønsumsafgifter, jf. § 1, anmeldes til refusi-

on af den kommune, som er regnskabsførende for fællesskabet. 

 

Stk. 2. Fælleskommunale virksomheder, som af administrative grunde er selvstændigt regnskabsførende, kan, så-

fremt der foreligger godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. dog stk. 3-5, anmelde refusionskrav fra re-

fusionsordningen gennem fællesskabets kommuner. 

 

[…] 

 

Stk. 5. Trafikselskaber kan alene opnå godkendelse efter stk. 2 for selskabernes udgifter til drift og vedligehold af 

bus- og rutebilstationer, med undtagelse af de udgifter, der kan henføres til bemanding og drift af kortsalg og 

chaufførfaciliteter. 

 

 

Præciseringen fremgår af linje 41 og 42 i det vedlagte bekendtgørelsesudkast. 
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2. Tilskud til forskning, jf. § 5 

§ 5 i momsrefusionsbekendtgørelsen ændres, således at alle bidrag og tilskud fra 

fonde, private virksomheder, private institutioner mv. til sygehuse samt til sundheds-

området i kommunerne fremover undtages for betaling af 17,5 pct. af tilskuddets stør-

relse, jf. boks 2. 
 

Boks 2 

 

§ 5. Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser og finansieret af bidrag og tilskud til kommunen 

eller regionen omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refusion efter reglerne i § 1 reduceres derfor med et beløb 

svarende til 17,5 pct. af kommunens eller regionens indtægter fra følgende tilskud og bidrag. Beløbet opføres på 

den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner: 

[…] 

Stk. 3. Tilskud til forskning registreret på funktion 1.10.01 Sygehuse i regionerne og funktionerne 4.62.82-4.62.90 i 

kommunerne undtages fra reduktion efter stk. 1. 

 

 

Ændringen fremgår af linje 69 i det vedlagte bekendtgørelsesudkast. 

 

 
3. Forlængelse af fritagelse for tilskud til folkeskolen, jf. § 5  

Siden 2014 har private driftstilskud til visse folkeskoleformål været undtaget fra tilba-

gebetalingsreglen i § 5, stk. 1.  

 

Denne undtagelse forlænges frem til 2020, jf. boks 3 
 

Boks 3 

 

§ 5. Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser og finansieret af bidrag og tilskud til kommunen 

eller regionen omfattes ikke af refusionen. Den opgjorte refusion efter reglerne i § 1 reduceres derfor med et beløb 

svarende til 17,5 pct. af kommunens eller regionens indtægter fra følgende tilskud og bidrag. Beløbet opføres på 

den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner: 

[…] 

Stk. 4. Driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2020 der er registreret på funktionerne 3.22.01 Folkeskoler, 

3.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 5, 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folke-

skolen og 3.22.18 Idrætsfaciliteter til børn og unge i kommunerne, undtages fra tilbagebetaling efter stk. 1. 

 

Ændringen fremgår af linje 71 i det vedlagte bekendtgørelsesudkast. 

 

 
4. Tilbagebetaling af moms ved salg/overdragelse af anlæg, jf. § 6  

§ 6 ændres således, at der ved salg eller overdragelse af grunde og bygninger frem-

over skal ske tilbagebetaling af refunderet moms inden for en periode af 10 år, mens 

der for øvrige anlæg skal ske tilbagebetaling inden for en periode af fem år. 

 

Der indføres endvidere en afskrivning af det beløb, som skal tilbagebetales, hvis et 

anlæg sælges/overdrages, inden der er gået 10 år for grunde/bygninger og fem år for 

øvrige anlæg. 

 

Herudover indføres et nyt stk. 4 i § 6, hvor afgrænsningen af fristen præciseres. 
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Boks 4 

 

§ 6. Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion sælges eller overdrages, skal den refunderede købs-

moms tilbagebetales til refusionsordningen.  

1)For grunde og bygninger skal der ske tilbagebetaling inden for en periode af 10 år for tidspunktet for godkendelse 

af anlægsregnskabet for det pågældende arbejde. 

2)For øvrige anlæg skal der ske tilbagebetaling inden for en periode af fem år for tidspunktet for godkendelse af an-

lægsregnskabet for det pågældende arbejde. 

Stk. 2. For grunde og bygninger afskrives det tilbagebetalingspligtige beløb efter stk. 1 lineært med 1/10 årligt fra tids- 

      punktet for godkendelse af anlægsregnskabet for det pågældende arbejde 

 

Stk. 3. For øvrige anlæg afskrives det tilbagebetalingspligtige beløb efter stk. 1 lineært med 1/20 årligt fra tidspunk-

tet for godkendelse af anlægsregnskabet for det pågældende arbejde.   

Stk. 4 Afståelsen af et anlæg, jf. stk. 1, anses for sket på det tidspunkt, hvor der mellem køber og sælger er indgået  

      en endelig og bindende aftale om overdragelse. 

Stk. 5. Tilbagebetalingen efter stk. 1. opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret 

 

 
 
Ændringen fremgår af linje 77-93 i det vedlagte bekendtgørelsesudkast. 

 

 

5. Samspillet mellem momsrefusionsordningen og muligheden for fradrag hos 

SKAT 

Den nuværende § 6, stk. 3 indsættes som en ny § 7 i overensstemmelse med formu-

leringen i boks 5. Herudover udvides bestemmelsen, så den også dækker driftsudgif-

ter. 
 

Boks 5 

 
§ 7. Hvis de samme købsmomsudgifter, for hvilke der er opnået momsrefusion fra momsrefusionsordningen, godtgøres 

efter lov om merværdiafgift, skal den af momsrefusionsordningen refunderede købsmoms tilbagebetales. Beløbet opfø-

res på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret. 

 

 

 Ændringen fremgår af linje 95-98 i det vedlagte bekendtgørelsesudkast 

 

 
6. Præcisering af ret til refusion, hvis kommunen får fradrag hos 

SKAT/momsrefusionsordningen vedr. tilskud til momsregistrerede forenin-

ger mv. 

Det fastsættes direkte i momsrefusionsbekendtgørelsen i en ny § 8, at anlægstilskud 

til byggerier fremover undtages fra momsrefusion via positivlisten, hvis tilskudsmodta-

ger opnår en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom hos SKAT. Ligele-

des skal også en efterfølgende momsregistrering inden for 10 år, fra tilskuddet er gi-

vet, medføre pligt til tilbagebetaling, jf. boks 6. 
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Boks 6 

 
§ 8. Der kan ikke hjemtages moms via positivlisten (det vedlagte bekendtgørelsesudkast) for anlægstilskud, hvis til-

skudsmodtager er momsregistrering for udlejning af fast ejendom hos SKAT for den ejendom der gives tilskud til. 

 

Stk. 2. Såfremt tilskudsmodtager opnår en frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom hos SKAT inden for 10 

år, fra tilskuddet er givet, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til refusionsordningen. 

Stk. 3. Tilbagebetalingen efter stk. 2 opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret. 

 

 

Ændringen fremgår af linje 100-105 i det vedlagte bekendtgørelsesudkast. 

 

 

7. Tilpasning af bekendtgørelsen/positivlisten til ændringer i budget- og regn-

skabssystemet 

Bekendtgørelsen/positivlisten tilpasses det seneste års ændringer i budget- og regn-

skabssystemet.  

 

Ændringen fremgår af linje 29, 53, 72-73 samt positivlisten i det vedlagte bekendtgø-

relsesudkast. 

 

 

8. Justering af positivlisten på funktion 4.62.90 

Betalinger til staten optages på positivlisten på funktion 4.62.90. 

 

Ændringen fremgår af positivlisten i det vedlagte bekendtgørelsesudkast. 

 
 

9. Overgangsbestemmelser 

Der indarbejdes en række overgangsbestemmelser, jf. boks 9. 
 

Boks 9 

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018. 

 
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 848 af 26. juni 2017 om momsrefusionsordning for kommuner og regioner ophæves. 
 
Stk. 3. Undtagelsen i § 5, stk. 4, finder anvendelse for tilskud, der udbetales efter den 1. januar 2017 uanset tilsagns 
tidspunktet. 
 
Stk. 4. § 6, stk. 1-4, finder anvendelse for anlæg, hvor der efter den 1. januar 2017 er indgået en endelig og  
bindende aftale om overdragelse mellem køber og sælger. 

 

 

Overgangsbestemmelserne fremgår af linje 158-161 i det vedlagte bekendtgørelses-

udkast. 
 
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med høringen kan rettes til undertegnede på 
npa@oim.dk eller tlf. nr. 72282563. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Nicolai Abildskov Pallisborg 
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