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Anmodning om godkendelse efter momsrefusionsbekendtgørelsens § 2, stk. 2
BDO har ved mail af 22. august 2014 med bilag på vegne af det kommunale fællesskab Nordsjællands Park og Vej I/S anmodet om godkendelse af, at det kommunale
fællesskab kan anmelde refusionskrav fra den kommunale momsrefusionsordning.
Det følger af § 2, stk. 2, i bekendtgørelsen om momsrefusionsordning for kommuner
og regioner (bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2013), 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.
Efter det oplyste er Nordsjællands Park og Vej I/S et kommunalt fællesskab efter § 60
i lov om kommunernes styrelse, fællesskabet udfører ikke forsynings- eller forsyningslignende virksomhed og den fælleskommunale aktivitets regnskab kunne optages i en
af interessentkommunernes regnskaber. Interessentselskabet har af administrative
grunde valgt at være selvstændigt regnskabsførende.
Økonomi- og Indenrigsministeriet kan på baggrund heraf derfor godkende, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 2, at Nordsjællands Park og Vej I/S fremover kan anmelde
godkendelseskrav til den kommunale momsrefusionsordning gennem fællesskabets
kommuner.
Er der ikke tale om et tilskud eller overførsler, der skal konteres på art 5.9, kan fællesskabets købsmoms jf. budget og regnskabssystemet for kommuner indgå i refusionen
på følgende måde.

”Kommunernes betalinger til fællesskabets specificeres på en momsbærende betaling, der konteres på art 4.9, og en ikke-momsbærende betaling, der konteres på art
4.0. Opdelingen på momsbærende og ikke-momsbærende betaling foretages på
grundlag af, hvor stor en del af betalingen der vedrører momsbelagte, henholdsvis
ikke-momsbelagte, udgifter. Er der tale om en aconto-afregning med fællesskabet, må
fordelingen foretages på grundlag af, hvor stor en del af betalingen der vedrører
momsbelagte, henholdsvis ikke-momsbelagte udgifter. Ved den endelige regnskabsaflæggelse må beløbene på art 4.9, henholdsvis art 4.0 reguleres, således at de kommer til at svare til den rent faktiske fordeling af fællesskabets udgifter på momsbærende og ikke-momsbærende udgifter. Ved egentlige køb af varer og tjenesteydelser hos
et fællesskab, der er selvstændigt regnskabsførende, konteres der på en af de sædvanlige udgiftsarter.”
Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
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