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Afregning af endelig momsrefusion for 2016
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal, jf. § 9, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1513 af 9.
december 2016, modtage en af kommunen eller regionen godkendt saldoopgørelse
med en tilhørende erklæring fra kommunens revision. Materialet skal være fremsendt
til ministeriet senest den første hverdag i april, dvs. mandag d. 3. april 2017.
” § 9, stk. 3. Saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret, som tillige omfatter beløb til refusion bogført i den regnskabsmæssige supplementsperiode til regnskabsåret, fremsendes til Økonomiog Indenrigsministeriet senest 1. hverdag i april måned i året efter refusionssåret. Denne opgørelse skal være revideret af kommunens eller regionens revisor og forsynet med revisors erklæring.”

For regnskab 2016 skal ”Saldoopgørelse af momsrefusion ultimo regnskabsåret 2016”
(Skema Momsref._1614) være endelig godkendt på indtast.dk senest den 3. april
2017. Herudover skal der inden den 3. april 2017 fremsendes en underskrevet revisionserklæring til Økonomi- og Indenrigsministeriet på: momsrefusion@oim.dk.
Ved indberetningen på indtast.dk skal anvendes et brugernavn og kodeord. Det bemærkes i denne forbindelse, at det ikke er muligt at anvende tidligere udsendte brugernavne og kodeord.
Alle kommuner og regioner har den 3. marts 2017 fået tilsendt et personligt brugernavn og kodeord til at benytte i forbindelse med momsindberetninger fra denne dato.
Såfremt der skulle opstå problemer i forbindelse med anvendelse af brugernavn og
kodeord, kan henvendelse rettes til Viktor Sadolin i Økonomi- og Indenrigsministeriets
Afdeling for Kommunal- og Regionaløkonomi, tlf. 72 28 25 62 eller på mail visa@oim.dk.
Det skal præciseres, at det for eksterne tilskud og bidrag, hvor der er tilbagebetalt
17½ pct., klart skal fremgå, hvem der er tilskudsgiver. Såfremt kommunen eller regionen har modtaget mange tilskud og bidrag, og der derfor ikke er plads nok i indtastningsskemaet, er det muligt at vedlægge et bilag i form af et regneark eller lignende.
Eventuelle bilag bedes indsendt til ministeriet senest den 3. april 2017. Materialet
sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet på: momsrefusion@oim.dk
For den direkte bogførte moms (oversigt over korrektioner) skal der vedlægges dokumentation for korrektionerne. Dokumentationen skal, så vidt muligt, være på funktionsniveau. Denne dokumentation bedes indsendt til ministeriet senest den 3. april
2017, evt. i form af et regneark eller lignende på: momsrefusion@oim.dk.
Det følger af Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners
egenproduktion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til

merværdiafgift, at forældelsesfristen for hjemtagelse af momsrefusion er fem år efter
udgangen af et regnskabsår. I forbindelse med den endelige afregning for 2016 kan kommunen eller regionen således korrigere momsindberetningerne for 2011-2015. Ministeriet
skal i den forbindelse understrege, at 2011 alene kan korrigeres i det omfang, ændringerne er korrekt optaget i regnskabet for 2016. Korrektioner for 2011, der er foretaget efter
31. december 2016, kan således ikke medtages i opgørelsen.
Den endelige afregning vil, efter planen, finde sted sammen med 12-dels-afregningen
i juli eller august 2017.
Det skal indskærpes, at saldoopgørelse og revisors erklæring skal indsendes rettidigt,
da ministeriet ikke kan afregne og afslutte den endelige moms for 2016, før alle kommuner og regioner har foretaget en korrekt indberetning. En forsinket indberetning vil
således medføre en forsinkelse af udbetalingen for alle, der måtte have penge til gode.
Spørgsmål til indberetning kan rettes til undertegnede på mail npa@oim.dk eller tlf. 41
85 14 44.

Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
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