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Anmodning om godkendelse efter momsrefusionsbekendtgørelsens § 2, stk. 2
Odense Kommune har ved mail af 19. november 2014, på vegne af foreningen Byg til
Vækst, anmodet om godkendelse af, at foreningen kan anmelde refusionskrav fra den
kommunale momsrefusionsordning. Foreningens vedtægter er vedlagt som bilag til
ansøgningen.
Det følger af § 2, stk. 2, i bekendtgørelsen om momsrefusionsordning for kommuner
og regioner (bekendtgørelse nr. 1508 af 16. december 2014), at fælleskommunale
virksomheder, som af administrative grunde er selvstændigt regnskabsførende, kan
anmelde refusionskrav fra refusionsordningen gennem fællesskabets kommuner, såfremt der foreligger godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Bestemmelsen blev indsat i bekendtgørelsen i forlængelse af Rapport fra teknisk arbejdsgruppe vedr. momsudligningsordningen, maj 1996. Det fremgår bl.a. heraf, at
arbejdsgruppen fremhævede følgende elementer ift. vurderingen af, hvorvidt der skulle gives godkendelse eller ej:
•
•
•

At fællesskabet er godkendt efter § 60 i lov om kommunernes styrelse
At fællesskabet ikke udfører forsyningsvirksomhed eller forsyningslignende
virksomhed
At den fælleskommunale aktivitets regnskab – om ønsket – kunne have været
optaget i en af interessent- eller medlemskommunernes regnskaber

Efter ministeriets praksis lægges der ved vurderingen af, hvorvidt der gives godkendelse efter § 2, stk. 2, vægt på de nævnte elementer.
Odense Kommune har i mail af 3. december 2014 oplyst følgende:
•
•
•

Foreningen er ikke godkendt efter § 60 i lov om kommunernes styrelse.
Foreningen udfører ikke forsyningsvirksomhed eller forsyningslignende virksomhed.
Foreningens aktivitets regnskab kunne, hvis ønsket, have været optaget i en
af interessent- eller medlemskommunernes regnskaber.

På grundlag af de foreliggende oplysninger og ministeriets praksis skal ministeriet
meddele afslag på ansøgningen. Der er ved afslaget lagt vægt på, at foreningen Byg
til Vækst ikke er godkendt efter § 60 i lov om kommunernes styrelse.
Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg

