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Vedr. endelig afregning af moms for regnskabsåret 2016
Økonomi- og Indenrigsministeriet har ved en gennemgang af kommunernes og regionernes opgørelse af den endelige momsrefusion for 2016 fundet et ikke ubetydeligt
antal fejl i indberetningerne af eksterne tilskud og bidrag, der er tilbagebetalt med 17,5
pct., jf. momsrefusionsbekendtgørelsen § 5.
Ministeriet vil den forbindelse opfodre til, at kommunerne og regionerne gennemgår
indberetningen sammen med den eksterne revisor.
Det følger af momsrefusionsbekendtgørelsen § 5, at den opgjorte momsrefusion skal
reduceres med et beløb svarende til 17,5 pct. af kommunens drifts- og anlægstilskud
fra fonde, private virksomheder, private foreninger, institutioner m.v:
”§ 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:
1) Drifts- og anlægstilskud fra fonde, private virksomheder, private foreninger, institutioner m.v.
2) Lån, som på grund af gunstige vilkår med hensyn til betaling af renter og afdrag, ikke skal henregnes til
kommunens eller regionens låntagning i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. og bekendtgørelse om regionernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.
Stk. 2. Den andel af bidrag og tilskud, jf. stk. 1, der er finansieret af midler, som fonde, private virksomheder, private foreninger, institutioner m.v. har modtaget fra staten, regioner, kommuner og borgere, undtages
fra reduktion efter stk. 1.
Stk. 3. Tilskud til forskning registreret på funktion 1.10.01 Sygehuse i regionerne og funktionerne 4.62.824.62.90 i kommunerne undtages fra reduktion efter stk. 1.
Stk. 4. Driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2017, 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 folkeskolen og 3.22.18 Idrætsfaciliteter til børn og unge i kommunerne, undtages fra
tilbagebetaling efter stk. 1.”

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal understrege, at afgrænsningen i § 5 stk. 1 følger afgrænsningen af det offentlige myndighedsbegreb i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Der skal således ikke ske tilbagebetaling af tilskud fra offentlige institutioner og privatpersoner. Der skal til gengæld ske tilbagebetaling på 17,5 pct. af tilskud
fra alle virksomheder, fonde, foreninger mm., der er organiseret på et privatretligt
grundlag.

I praksis betyder det, at den konkrete vurdering af, om et tilskud, fra f.eks. en organisation, er omfattet af tilbagebetalingsreglen bliver:







Om organisationen er oprettet ved lov eller lignende.
Organisationens tilknytning til offentlige myndigheder
Udfører offentlig virksomhed.
Er underlagt intensiv offentlig regulering.
Hovedsagligt råder over midler stillet til rådighed af en offentlig myndighed,
som skal godkende regnskaber og revision.
Om offentlige myndigheder har afgørende indflydelse på bestyrelsens sammensætning.

Kommunen eller regionen kan vælge at korrigere eventuelle fejl i forbindelse med den
endelige momsafregning for 2016. I så fald kræves der en fornyet revisorerklæring.
Kommunen eller regionen kan også vælge at korrigere for fejlen i forbindelse med den
endelige momsrefusion for 2017.
En eventuel ny revisorerklæring skal være Økonomi- og Indenrigsministeriet i hænde
senest fredag den 23. juni 2017.
Såfremt ministeriet ikke har modtaget en fornyet erklæring inden for fristen, vil den
endelige moms blive afregnet i overensstemmelse med det indberettede.
Spørgsmål 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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