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Et udkast til ny momsrefusionsbekendtgørelse blev den 13. november 2017 sendt i
høring hos:
Børne- og Socialministeriet, Danmarks Statistik, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Regioner, Finansministeriet, FSR – danske revisorer, KL, SKAT, Skatteministeriet,
Socialstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, Trafikselskaberne i Danmark og Ulrik
Sørensen - Brønderslev.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har modtaget svar fra:
Børne- og Socialministeriet, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Regioner, Finansministeriet, FSR, KL, SKAT, Socialstyrelsen, Trafikselskaberne i Danmark, Ulrik
Sørensen – Brønderslev samt Fujitsu og BDO.
Finansministeriet, Socialstyrelsen samt Børne- og Socialministeriet har ingen bemærkninger til høringen.
Nedenfor er de modtagne høringssvar gengivet.

Økonomi- og
Indenrigstministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

11. december 2017

Høring - momsrefusionsbekendtgørelse 2018
Økonomi og Indenrigsministeriet har den 13. november 2017 fremsendt
ovennævnte udkast under j.nr. 497665 til FSR - danske revisorer med anmodning
om bemærkninger.
FSR - danske revisorer har gennemgået forslaget til ny
momsrefusionsbekendtgørelse gældende fra 2018 for danske kommuner og
regioner. Og finder det især glædeligt at der med ændringen omkring forskning
sikres, at der ikke længere skal bruges tid på fortolkningen og rækkevidden af
begrebet tilskud til forskning. Det vil være en rigtig stor lettelse især blandt
regionerne.
FSR - danske revisorer har nedenfor en række forslag til ændringer og
justeringer af den fremsendte bekendtgørelse. Alle forslag har til hensigt at sikre
endnu bedre overensstemmelse mellem momsloven og
momsrefusionsbekendtgørelsen.
FSR - danske revisorer har forstået, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ønsker
at inkludere både positive og negative reguleringer efter momslovens § 43 og 44
ved opgørelse af momsrefusionen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i den
sammenhæng anmodet FSR - danske revisorer om en mulig formulering, der
dækker dette formål.
En mulig formulering er anført umiddelbart nedenfor med forklarende
bemærkninger ved siden af teksten.

Nyt nummer i § 1, stk. 2
3) Udgifter til moms, der
direkte betales til SKAT i forbindelse
med regulering i medfør af Lov om
merværdiafgift § 44. Beløbet opføres

Her optages reguleringsforpligtelser på
kommuner og regioners egne
ejendomme til momsrefusion.
Bestemmelsen vil dække situationer,
hvor en kommunal eller regional

på saldoopgørelsen ultimo
regnskabsåret.

ejendom, overgår til mindre
momspligtig anvendelse

Nye stk. i § 1
Stk. 5. Økonomi- og
Indenrigsministeriet meddeler efter
ansøgning tilladelse til, at moms der
indirekte betales i forbindelse med
køb af investeringsgoder jf. Lov om
merværdiafgift, omfattes af § 1, stk.
2, nr. 3. Økonomi- og
Indenrigsministeriet afgør i
forbindelse med tilladelsen, hvordan
beløbet dokumenteres.
Stk. 6. Beløb i medfør af stk. 5
opføres på saldoopgørelsen ultimo
regnskabsåret.
§7

Efter bestemmelsen tillader ØIM, at
reguleringsforpligtelser en sælger af en
fast ejendom indbetaler til SKAT i
forbindelse med salg af en ejendom til
en kommune/region, kan optages til
momsrefusion af kommunen/regionen.
Da der er tale om en bestemmelse med
en vis mulighed for fortolkning er det i
vores formuleringsoplæg forudsat, at
ØIM skal meddele tilladelse til at
anvende bestemmelsen herunder skal
meddele kommunen/regionen, hvordan
det dokumenteres, at beløbet er betalt.
De to ovenstående formuleringsoplæg
skal ses i sammenhæng med den nye §
7 i høringsforslaget. Se FSR’s
bemærkninger i denne forbindelse

Til selve høringsforslaget har FSR - danske revisorer følgende kommentarer:

§6
FSR forstår, at ØIM ønsker at tilstræbe en større sammenhæng mellem
momsrefusionsordningen og momslovens regler om reguleringsforpligtelser.
I den forbindelse vil FSR foreslå ØIM at overveje, om det det skal være muligt at
overdrage anlægsmomsen når anlæg overdrages uden moms mellem to
institutioner omfattet af den kommunale og regionale momsrefusionsordning.
Efter momsloven er det således muligt at overdrage en reguleringsforpligtelse,
når et investeringsgode overdrages mellem to virksomheder, der begge er
omfattet af momsloven.
Ud fra samme forudsætning vil FSR videre foreslå ØIM at overveje at ændre stk.
2 og stk. 3. Her opererer momslovens således med en reguleringsperiode, der
løber fra ”godets anskaffelse eller ibrugtagning” og FSR foreslår ØIM at overveje
at anvende denne formulering frem for ”tidspunktet for godkendelse af
anlægsregnskabet for det pågældende arbejde”

Side 2

Til § 6, stk. 3
FSR gør opmærksom på, at der er i denne bestemmelse antageligt er tale om en
skrivefejl, idet der formodentlig menes ”med 1/5 årligt”

§7
FSR forstår, at ØIM finder at den tidligere § 6, stk. 3 skal have selvstændig værdi
og ikke læses i sammenhæng med § 6.
FSR skal her henlede opmærksomheden på, at den foreslåede formulering
implementerer en skævvridning i momsrefusionsordningen hvorefter en
kommune eller region, der opnår en kompenserende momsregulering fra SKAT, i
vidt omfang vil skulle betale hele beløbet til ordningen, men omvendt ikke kan
optage betalte forpligtelser til SKAT i ordningen. Denne skævvridning kan
afhjælpes og det er i denne forbindelse vi har formuleret et formuleringsoplæg til
ØIMs eget brug i indledningen af disse høringskommentarer.
FSR skal dog bemærke, at den foreslåede bestemmelse i § 7 bør præciseres
således, at det er tydeligt, hvilke situationer den dækker. Dette kan ske ved, at
bestemmelsen i stedet formuleres således:
§ 7. Hvis de samme købsmomsudgifter, for hvilke der er opnået
momsrefusion fra momsrefusionsordningen, kompenseres efter lov om
merværdiafgift § 43 og 44, skal den af momsrefusionsordningen refunderede
købsmoms tilbagebetales.
Stk. 2. Beløbet opføres på saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret.

§8
FSR skal bemærke, at det forekommer uhensigtsmæssigt, at tilskudsgiver i 10 år
fra et anlægstilskud er givet hvert år skal undersøge, om tilskudsmodtager har
foretaget ændringer i tilskudsmodtagers momsregistreringsforhold og i givet fald
om dette skal have konsekvenser for kommunens/regionens opnåede
momsrefusion.
Ikke alene vil en bestemmelse som den foreslåede medføre betydelige
administrative omkostninger for kommunerne/regionerne, det vil herudover fra
et revisionssynspunkt være særligt vanskeligt at sikre den nødvendige og
tilstrækkelige dokumentation for revisors påtegning af saldoopgørelsen.
Endelig vil bestemmelsen skabe en betydelig usikkerhed for den momsmæssige
status og de momsmæssige muligheder hos tilskudsmodtagerne og dermed reelt
kunne skade det almennyttige arbejde der udføres i de mange foreninger rundt
omkring i landet.

Side 3

Hvis ØIM fastholder bestemmelsen i den foreslåede udformning, har vi følgende
specifikke kommentarer til høringsforslaget, hvor FSR foreslår at ØIM overvejer
at
1. Tilbagebetaling kun skal finde sted, hvis den frivillige registrering udløser
kompenserende regulering af momsen af omkostninger afholdt i det år,
hvor tilskuddet er ydet.
2. Bestemmelsen har virkning for tilskud ydet den 1. januar 2018 eller
senere. I den foreliggende form er det uklart, om der skal ske
tilbagebetaling af moms hjemtaget via positivlisten, hvor tilskuddet er
ydet før den 1. januar 2018 men hvor tilskudsmodtager frivilligt
registreres efter ikrafttrædelse af den nye bestemmelse.
3. Det præciseres, at § 8, stk. 2 skal administreres i overensstemmelse
med § 8, stk. 1 således at der ved senere ”frivillig momsregistrering for
udlejning af fast ejendom hos SKAT” som i stk. 1 er tale om ”den
ejendom der er givet tilskud til”.
4. At ”kæde” momsrefusionen efter positivlisten sammen med
tilskudsmodtagers momsfradragsret for momsen af udgifter, tilskuddet
skal dække

§ 15
I høringsforslagets § 15, stk. 4 finder § 6, stk. 1-4, anvendelse for anlæg, hvor
der, efter den 1. januar 2017 er indgået en endelig og bindende aftale om
overdragelse mellem køber og sælger.
FSR formoder, at ØIM ønsker at lade muligheden for at nedskrive en eventuel
anlægsmoms efter bestemmelsen gælde allerede i 2017.
FSR skal dog gøre opmærksom på, at i og med at perioden, hvor der skal ske
tilbagebetaling ved salg af fast ejendom med forslaget udvides fra 5 til 10 år, så
vil der med overgangsbestemmelsen ske en stramning af
tilbagebetalingsreglerne med tilbagevirkende kraft.
Således vil et salg i 2017 (indgået aftale mv) af anlæg i form af grunde og
bygninger, hvor anlægsregnskabet eksempelvis er godkendt i 2012 med den nye
formulering omfattes af bestemmelsen/tilbagebetalingspligten.
Efter bestemmelsen i den i 2017 gældende bekendtgørelse kan anlægget sælges
uden tilbagebetaling, da der i 2017 er forløbet 5 år fra anlægsregnskabets
godkendelse.
Det vil derfor efter FSR’s opfattelse være mest hensigtsmæssigt, at reglerne i
bekendtgørelsens § 6 først får virkning fra overdragelser aftalt i 2018.

Side 4

FSR – danske revisorer står gerne til rådighed for en drøftelse af høringssvaret,
hvis der skulle være spørgsmål til ovenstående.

Med venlig hilsen

Bjarne Gimsing
Formand for skatteudvalget

Kasper Bring Truelsen
Skattekonsulent
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Schollert Nielsen: PSN@kl.dk
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Økonomi- og Indenrigsministeriet (oim@oim.dk); Nicolai
Pallisborg (Sagsbehandler, Udgifter)
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Kære Nicolai Pallisborg
Vedlagte er KL’s høringssvar vedrørende udkast til ny bekendtgørelse om momsrefusionsordningen.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.
Med venlig hilsen
Per Schollert Nielsen
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Fra: Nicolai Pallisborg [mailto:npa@oim.dk]
Sendt: 13. november 2017 15:01
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skm@skm.dk; info <info@socialstyrelsen.dk>; Sundheds- og Ældreministeriet <sum@sum.dk>; mba@moviatrafik.dk;
opkjaer@post.tele.dk; skat@skat.dk
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<sva@fm.dk>; Jonatan Kjældgaard Kristensen <jokk@oim.dk>; Lars Døssing <ldss@oim.dk>; Lars Rendboe
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Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Høring over udkast til momsrefusionsbekendtgørelse

Dato: 11. december 2017

Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 13. november sendt et udkast
til ny bekendtgørelse om momsrefusionsordningen for kommuner og regioner i høring.

Sags ID: SAG-2012-01172
Dok. ID: 2453385

Ændringen af bekendtgørelsen omhandler bl.a.:
• Afgrænsning af bus- og rutebilstationer
• Tilskud til forskning
• Forlængelse af fritagelse for tilskud til folkeskolen
• Tilbagebetaling af moms ved salg/overdragelse af anlæg
• Samspillet mellem momsrefusionsordningen og muligheden for
fradrag hos SKAT
• Præcisering af ret til refusion, hvis kommunen får fradrag hos
SKAT/momsrefusionsordningen vedr, tilskud til momsregistrerede
foreninger mv
• Tilpasninger af positivlisten.
KL har følgende bemærkninger til ændringerne af bekendtgørelsen:
• § 6, stk. 3: Hvis stk. 3 skal hænge sammen med stk. 1, nr. 2, skal
1/20 ændres til 1/5.
• § 8, stk. 2: Det er et problem, at kommunerne er forpligtet til at tilbagebetale det fulde refunderet momsbeløb, selvom momsregistreringen eksempelvis sker lige op til udløbet af den tiårige periode. Der bør være sammenhæng mellem fradragsretten i momsloven og tilbagebetalingspligten i forhold til momsrefusionsordningen.
• § 15, stk. 4: Årstallet skal ændres til 2018
• Det bør gælde fra regnskab 2017, at betalinger til staten optages
på positivlisten på funktion 4.62.90.
Herudover er det et væsentligt problem ved § 8, at kommunerne nu pålægges at føre tilsyn med, om tilskudsmodtagerne opnår en frivillig
momsregistrering af fast ejendom, indenfor de efterfølgende 10 år fra tilskuddet er givet. Det pålægger kommunerne en væsentlig administrativ
byrde, der er svær at håndtere.

ed venlig hilsen

Mi hae Laursen

E-mail: PSN@kl.dk
Direkte: 3370 3385
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
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Kære Nicolai
Hermed fremsendes bemærkninger fra Trafikselskaberne i Danmark vedr. udkast til bekendtgørelse om momsrefusionsordning for
kommuner og regioner – Movia fremsender eget høringssvar, så indeværende er på vegne af NT, Midttrafik, Sydtrafik, FynBus og
BAT
Ang. at trafikselskaberne ikke er med i momsrefusionsordningen
Momsrefusionsordningen, hvor kommuner og regioner får refunderet moms, har til formål at tilstræbe lige konkurrencevilkår
mellem kommunal/regional egenproduktion og køb af ydelser hos private leverandører.
Trafikselskaberne er ikke med i momsrefusionsordningen, og kollektiv transport er ikke momsbelagt. Trafikselskaberne har derfor
stort set ingen mulighed for at modregne moms hvilket giver en række negative konsekvenser for konkurrencevilkårene og
effektiviteten i sektoren:
· Trafikselskaberne har incitament til egenproduktion af bl.a. billetkontrol, it, marketing, analyser og kundecenter mv.
· Effektivisering fra konkurrenceudsættelse er mindre eller ikke-eksisterende.
· Henlægger kommunerne ansvaret for en opgave til trafikselskaberne fordyres den, da trafikselskabet ikke kan få momsrefusion,
mens kommuner kan.
Trafikselskaberne har fået mulighed for at foretage anlægsinvesteringer finansieret via effektiviseringer eller tilskud fra kommuner
og regioner og senest at fratrække moms til drift- og vedligehold af bus- og rutebilstationer. Mulighederne er dog mindre attraktive
grundet trafikselskabernes manglende mulighed for momsrefusion og fradrag for moms til drift- og vedligehold har marginal effekt
ift. moms af anlægsinvesteringer.
Det vil således være en forbedring af rammevilkårene at omfatte trafikselskaberne af momsrefusionsordningen.
Bemærkning ang. Budget og regnskabssystem
Det kan bemærkes, at Budget og regnskabssystem for kommuner ikke er dækkende for trafikselskaberne
Mvh Morten

Med venlig hilsen
Morten Brønnum Andersen
Seniorkonsulent
Trafikselskaberne i Danmark
Mobil: 2320 6131
Mail: mba@moviatrafik.dk

Fra: Nicolai Pallisborg [mailto:npa@oim.dk]
Sendt: 13. november 2017 15:01
Til: Danmarks Statistik <dst@dst.dk>; Dansk Erhverv, høringspostkasse <hoeringssager@danskerhverv.dk>; Dansk Industri
<di@di.dk>; Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; sm@sm.dk; fm@fm.dk; 'fsr@fsr.dk' <fsr@fsr.dk>; KL, Kommunernes
Landsforening <kl@kl.dk>; skm@skm.dk; info <info@socialstyrelsen.dk>; Sundheds- og Ældreministeriet <sum@sum.dk>; Morten
Brønnum Andersen <mba@MOVIATRAFIK.DK>; opkjaer@post.tele.dk; skat@skat.dk
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Nielsen <hen@oim.dk>; ker@skm.dk; afl@skm.dk; shk (shk@bdo.dk <shk@bdo.dk>; Jeppe Hedegaard munck <jhm@regioner.dk>;
Per Schollert Nielsen (PSN@kl.dk) <psn@kl.dk>; Kasper Bring Truelsen <kbt@fsr.dk>; Monica Sarah Brink <msab@oim.dk>; Søren
Varder <sva@fm.dk>; Jonatan Kjældgaard Kristensen <jokk@oim.dk>; Lars Døssing <ldss@oim.dk>; Lars Rendboe
<Lars.Rendboe@Skat.dk>; Anne Sofie Hartvig Pedersen <ansoh@fm.dk>
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Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
Specialkonsulent
Kontoret for udgifter
Kommunal- og Regionaløkonomi
Mobil: 72 28 25 63
Mail: npa@oim.dk
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.oim.dk

Brevdato

11-12-2017

Afsender

Torben Hansen (torben.hansen@regionh.dk)

Modtagere

Økonomi- og Indenrigsministeriet (oim@oim.dk)

Akttitel

Høringssvar - momsrefusionsbekendtgørelse 2018 (Frist
mandag den 11. december 2017 kl. 12:00)

Identifikationsnummer

504926

Versionsnummer

1

Ansvarlig

Nicolai Pallisborg

Vedlagte dokumenter

Høringssvar - momsrefusionsbekendtgørelse 2018 (Frist
mandag den 11. december 2017 kl. 1200) (ØIM Id nr. 497665)
Høringssvar_momsrefusionsbekendtgørelse_fem_regioner

Dokumenter uden PDFversion (ikke vedlagt)
Udskrevet

11-12-2017

-- AKT 504926 -- BILAG 1 -- [ Høringssvar - momsrefusionsbekendtgørelse 2018 (Frist mandag den 11. december 2… --

Til:
Cc:
Fra:
Titel:
E-mailtitel:
Sendt:
Bilag:

Økonomi- og Indenrigsministeriet (oim@oim.dk)
Nicolai Pallisborg (npa@oim.dk)
Torben Hansen (torben.hansen@regionh.dk)
Høringssvar - momsrefusionsbekendtgørelse 2018 (Frist mandag den 11. december 2017 kl. 12:00)
Høringssvar - momsrefusionsbekendtgørelse 2018 (Frist mandag den 11. december 2017 kl. 12:00) (ØIM Id nr.: 497665)
11-12-2017 11:08:50
Høringssvar_momsrefusionsbekendtgørelse_fem_regioner.docx;

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet, att.: Nicolai Pallisborg
På vegne af alle fem regioner fremsendes hermed vedlagte fælles høringssvar til udkast til ny bekendtgørelse om
momsrefusionsordning for kommuner og regioner.
Med venlig hilsen
Torben Hansen
Chefkonsulent
Direkte: 38 66 58 72
Mail: torben.hansen@regionh.dk
Region Hovedstaden
Center for Økonomi
Finans og SAP
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Web: www.regionh.dk

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse,
beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at
videresende eller kopiere den.

Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender
om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den.

-- AKT 504926 -- BILAG 2 -- [ Høringssvar_momsrefusionsbekendtgørelse_fem_regioner ] --

Høringssvar til udkast til ny momsrefusionsbekendtgørelse
Dette høringssvar er afgivet på vegne af alle fem regioner.

Tilskud til forskning, jf. § 5
I de fem regioner finder vi, at alle tilskud registreret på hovedkonto 1 – og ikke kun
tilskud registreret på funktion 1.10.01 Sygehuse – fremover bør undtages fra kravet
om 17,5 procents tilbagebetaling. Der modtages i regionerne også tilskud, der
registreres på nogle af de øvrige funktioner under hovedkonto 1, og vi finder i
regionerne, at alle tilskud givet til hele sundhedsområdet, herunder hospice, psykiatri
mv. (dvs. alle registreringer på hovedkonto 1) bør undtages fra kravet om 17,5
procents tilbagebetaling.

Tilbagebetaling af moms ved salg/overdragelse af anlæg, jf. § 6
I de fem regioner har vi ligeledes en række bemærkninger til ordlyden i udkastet til
momsrefusionsbekendtgørelsen vedrørende § 6.
Som et led i finansieringen af de nye kvalitetsfondsstøttede sygehus- og
hospitalsbyggerier er det en forudsætning, at regionerne skal sælge grunde og
bygninger beliggende på nogle af de nuværende matrikler. Disse salg/overdragelser
sker således udelukkende som en konsekvens af kvalitetsfondsprojekterne, der som
bekendt er lovbestemte. Det er regionernes vurdering, at det næppe kan være
hensigten, at denne type af salg af anlæg, skal omfattes af kravet om tilbagebetaling,
da dette yderligere vil udfordre finansieringen af kvalitetsfondsbyggerierne. Det er i
sagens natur også nødvendigt at sikre fortsat drift af en høj kvalitet på disse
hospitaler/sygehuse helt frem til fraflytningstidspunktet og det foreslås derfor, at disse
salg af grunde og bygninger i forbindelse med finansieringen af
kvalitetsfondsprojekterne undtages fra bekendtgørelsen.
Regionerne foreslår endvidere, at der ikke skal ske tilbagebetaling af købsmoms i
forbindelse med overdragelse af institutioner til kommuner, som sker med baggrund i
kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Dette var i en tidligere bekendtgørelse
undtaget.
Ved ændringerne i § 6 bliver der større overensstemmelse til SKAT’s momsregler.
SKAT’s momsregler opererer med en begyndelsesdato, der knytter sig til
ibrugtagningsdatoen, hvilket også vil være mere retvisende, da godkendelsen af
anlægsregnskabet først sker meget senere. Det foreslås derfor i § 6, stk. 1 nr. 1 og 2, at
formuleringen ændres til ”… fra tidspunktet for ibrugtagelsen/overdragelsen…” i
stedet for ”… tidspunktet for godkendelse af anlægsregnskabet…”.

Præcisering af ret til refusion, jf. § 8
Ifølge udkast til bekendtgørelsens § 8, stk. 2 foreslås det, at der skal ske
tilbagebetaling af købsmoms for anlægstilskud, såfremt modtager opnår en frivillig
momsregistrering for udlejning af fast ejendom hos SKAT inden for 10 år, fra
tilskuddet er givet. Denne regel forekommer vanskelig at administrere i praksis.

Ikrafttrædelsestidspunkt, jf. § 15
Regionerne finder det positivt, at bekendtgørelsen forventes at træde i kraft fra 1.
januar 2018, dvs. fremadrettet fra regnskab 2018. Til gengæld finder vi det
uhensigtsmæssigt, jf. § 15, stk. 4, at bekendtgørelsen skal være gældende fra 1. januar
2017 vedrørende salg/overdragelse af anlæg. Vi finder det generelt ikke
hensigtsmæssigt at regulere med tilbagevirkende kraft og dermed forrykke det
grundlag, hvorpå aftaler er indgået i løbet af 2017. Det foreslås derfor, at ændringen i
§ 15, stk. 4 først er gældende fra 1. januar 2018 og – som tidligere nævnt – at salg, der
indgår som et led i finansieringen af kvalitetsfondsprojekterne, undtages fra
bestemmelserne i § 6.

Tilføjelse til positivlisten
Det er i regionerne afdækket, at flytransport – som et alternativ til køretøjer – i dag
spiller en stadig større rolle i forbindelse med patienttransport, da patienters transport
til bedste behandlingssted kan være et andet sted i Danmark (fx transport fra
Bornholm til hovedstadsområdet) eller i udlandet (fx transport til Tyskland), hvor
flytransport indgår. Det foreslås derfor, at flytransport indarbejdes som en del af
positivlisten, jf. § 1, stk. 2 nr. 2.

Øvrige bemærkninger
Ernæringsprodukter under sygesikringen indgår i dag under art 5.2, men bør efter
vores vurdering indgå under art 2.9.
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-- AKT 504912 -- BILAG 1 -- [ RE Høring - momsrefusionsbekendtgørelse 2018 (Frist mandag den 11. december 20… --

Til:
Cc:
Fra:
Titel:
E-mailtitel:
Sendt:

Økonomi- og Indenrigsministeriet (oim@oim.dk)
Nicolai Pallisborg (npa@oim.dk)
Lene Nielsen (LNI@DI.DK)
RE: Høring - momsrefusionsbekendtgørelse 2018 (Frist mandag den 11. december 2017 kl. 12:00)
RE: Høring - momsrefusionsbekendtgørelse 2018 (Frist mandag den 11. december 2017 kl. 12:00) (ØIM Id nr.: 497665)
11-12-2017 10:47:43

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet
Den 13. november 2017 har Økonomi- og Indenrigsministeriet udbedt sig Dansk Industris bemærkninger til et udkast til ændring af
bekendtgørelsen om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.
I den anledning ønsker DI at gøre opmærksom på et muligt problem inden for bekendtgørelsens virkefelt. Problemet drejer sig om, når
en privat operatør driver et plejecenter for en kommune (momsfrit), men anvender en underleverandør til at drive køkkenet på
plejecenteret (moms). Her har det været et spørgsmål, om den private operatør af plejecenteret har kunnet ”sende” købsmomsen videre
til kommunen, da kommunen formentlig ikke har kunnet få momsrefusion.
Det vil være meget værdsat, om ministeriet vil undersøge denne problemstilling nærmere med henblik på at vurdere, om der er behov
for at justere bekendtgørelsen for at imødegå konkurrenceforvridning.
Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål mv., står jeg naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen
Lene Nielsen
Juridisk konsulent
(+45) 3377 3563
(+45) 2949 4402 (Mobile)
lni@di.dk
di.dk

From: Nicolai Pallisborg [mailto:npa@oim.dk]
Sent: 13. november 2017 15:01
To: Danmarks Statistik <dst@dst.dk>; Dansk Erhverv, høringspostkasse <hoeringssager@danskerhverv.dk>; DANSKINDUSTRI
<DANSKINDUSTRI@DI.DK>; Danske Regioner <regioner@regioner.dk>; sm@sm.dk; fm@fm.dk; 'fsr@fsr.dk' <fsr@fsr.dk>; KL,
Kommunernes Landsforening <kl@kl.dk>; skm@skm.dk; info <info@socialstyrelsen.dk>; Sundheds- og Ældreministeriet
<sum@sum.dk>; mba@moviatrafik.dk; opkjaer@post.tele.dk; skat@skat.dk
Cc: Birgitte Olesen <bol@oim.dk>; Rasmus Trudsø Telling <RDT@kl.dk>; Morten Hertz Kristensen <mohek@fm.dk>; Henning Elkjær
Nielsen <hen@oim.dk>; ker@skm.dk; afl@skm.dk; shk (shk@bdo.dk <shk@bdo.dk>; Jeppe Hedegaard munck <jhm@regioner.dk>;
Per Schollert Nielsen (PSN@kl.dk) <psn@kl.dk>; Kasper Bring Truelsen <kbt@fsr.dk>; Monica Sarah Brink <msab@oim.dk>; Søren
Varder <sva@fm.dk>; Jonatan Kjældgaard Kristensen <jokk@oim.dk>; Lars Døssing <ldss@oim.dk>; Lars Rendboe
<Lars.Rendboe@Skat.dk>; Anne Sofie Hartvig Pedersen <ansoh@fm.dk>
Subject: Høring - momsrefusionsbekendtgørelse 2018 (Frist mandag den 11. december 2017 kl. 12:00) (ØIM Id nr.: 497665)
Vedlagt fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner i høring.
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018, og vil erstatte den nuværende bekendtgørelse (BEK nr. 848 af 26/06/2017).
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger senest mandag den 11. december 2017 kl. 12:00.
Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
Specialkonsulent
Kontoret for udgifter
Kommunal- og Regionaløkonomi
Mobil: 72 28 25 63
Mail: npa@oim.dk
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon: 72 28 24 00

www.oim.dk
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Til:
Fra:
Titel:
E-mailtitel:
Sendt:

Viktor Sadolin (visa@oim.dk)
Nicolai Pallisborg (npa@oim.dk)
VS: Høring - momsrefusionsbekendtgørelse 2018 (Frist mandag den 11. december 2017 kl. 12:00)
VS: Høring - momsrefusionsbekendtgørelse 2018 (Frist mandag den 11. december 2017 kl. 12:00) (ØIM Id nr.: 497665)
11-12-2017 13:41:57

Fra: Anne Sofie Hartvig Pedersen
Sendt: 11. december 2017 09:49
Til: Nicolai Pallisborg
Emne: SV: Høring - momsrefusionsbekendtgørelse 2018 (Frist mandag den 11. december 2017 kl. 12:00) (ØIM Id nr.: 497665)

Kære Nicolai
Vi har ikke bemærkninger.
Vh.
Anne Sofie

Anne Sofie Hartvig Pedersen
Fuldmægtig
Center for kommuneøkonomi og regioner (KØR)
M: 33 92 49 88
E: ansoh@fm.dk

Fra: Nicolai Pallisborg [mailto:npa@oim.dk]
Sendt: 13. november 2017 15:01
Til: Danmarks Statistik; Dansk Erhverv, høringspostkasse; Dansk Industri; Danske Regioner; sm@sm.dk; Finansministeriets postkasse;
'fsr@fsr.dk'; KL, Kommunernes Landsforening; skm@skm.dk; info; Sundheds- og Ældreministeriet; mba@moviatrafik.dk;
opkjaer@post.tele.dk; skat@skat.dk
Cc: Birgitte Olesen; Rasmus Trudsø Telling; Morten Hertz Kristensen; Henning Elkjær Nielsen; ker@skm.dk; afl@skm.dk; shk
(shk@bdo.dk; Jeppe Hedegaard munck; Per Schollert Nielsen (PSN@kl.dk); Kasper Bring Truelsen; Monica Sarah Brink; Søren Varder;
Jonatan Kjældgaard Kristensen; Lars Døssing; Lars Rendboe; Anne Sofie Hartvig Pedersen
Emne: Høring - momsrefusionsbekendtgørelse 2018 (Frist mandag den 11. december 2017 kl. 12:00) (ØIM Id nr.: 497665)
Vedlagt fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner i høring.
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018, og vil erstatte den nuværende bekendtgørelse (BEK nr. 848 af 26/06/2017).
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger senest mandag den 11. december 2017 kl. 12:00.
Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
Specialkonsulent
Kontoret for udgifter
Kommunal- og Regionaløkonomi
Mobil: 72 28 25 63
Mail: npa@oim.dk
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.oim.dk
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Økonomi- og Indenrigsministeriet (oim@oim.dk)
Nicolai Pallisborg (npa@oim.dk)
djor@socialstyrelsen.dk (djor@socialstyrelsen.dk)
Svar på høring BEK nr. 848 af 26/06/2017
11-12-2017 08:47:51

Kære Økonomi og indenrigsministerie
Socialstyrelsen har ikke bemærkninger til den fremsendte høring om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.

Med venlig hilsen
Doris Tranberg Jørgensen
Økonomichef
Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning
Mobil +45 61 96 56 79
djor@socialstyrelsen.dk

Telefon +45 72423700

www.socialstyrelsen.dk
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Nicolai Pallisborg (npa@oim.dk)
Økonomi- og Indenrigsministeriet (oim@oim.dk)
Tina Bostrup (tina.bostrup@icloud.com)
Høringssvar
10-12-2017 19:04:05
Dansk Erhverv_ Høringssvar om momsrefusion.pdf;

Vedlagt dansk erhvervs høringssvar om Momsrefusion bekendtgørelse.
Mvh
Tina Bostrup
Dansk Erhverv

-- AKT 504903 -- BILAG 2 -- [ Dansk Erhverv_ Høringssvar om momsrefusion ] --

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Sendt
til oim@oim.dk
oim@oim.dkog
ognpa@oim.dk
npa@oim.dk
Sendt til

Høring over udkast til ny momsrefusionsbekendtgørelse
Dansk Erhverv har den 13. november 2017 modtaget udkast til ny bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.
Dansk Erhverv organiserer en lang række medlemsvirksomheder inden for ældreområdet samt
det specialiserede socialområde, herunder bo- og opholdssteder og leverandører af socialpædagogisk støtte. Dansk Erhverv organiserer tilsvarende sundhedsvirksomheder i form af lægehuse, private hospitaler og klinikker.
Generelle bemærkninger
Dansk Erhverv støtter op om de foreslåede ændringer til bekendtgørelsen om momsrefusion for
kommuner og regioner, som indeholder en række redaktionelle justeringer og præciseringer.
Dansk Erhverv understreger vigtigheden af, at de private leverandører nyder samme og lige konkurrencemæssige vilkår for deres leverancer som de offentlige leverandører gør. Derfor er det afgørende, at der er fuld gennemsigtighed og synliggørelse af priser, moms, indirekte skatter og andre skjulte udgifter, så den offentlige bestiller og brugeren bedst kan træffe sine valg.
Dansk Erhverv påpeger samtidig det forhold, at den offentlige forvaltning, som momsrefusion tilfalder, ofte er en anden forvaltning end den, der bestiller ydelsen. Den skævhed skal derfor ligeledes fremgå af prisgennemsigtigheden.
Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed for en uddybning af høringssvaret.
Med venlig hilsen
Tina Bostrup
Politisk konsulent Dansk Erhverv

TIB
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Høringssvar fra forretningsområderne
Ekstern høring (husk at udfylde tabel vedr. implementeringstiltag)
Område:
JURA, Moms og Told
Sagsbehandlere:
Lars Rendboe
Høring over:
Udkast til ny momsrefusionsbekendtgørelse for kommuner og regioner
Svarfrist:
Mandag den 11. december 2017, kl. 12.00
Høringssvaret er valideret af:
Styringskontor – Indsats (indsæt navn på medarbejder)
Styringskontor - Kundeservice: (indsæt navn på medarbejder)
Styringskontor – IT og Data/HR og Stab: (indsæt navn på medarbejder)
Styringskontor – Inddrivelse, Told og Ejendom: (indsæt navn på medarbejder)

Faglige bemærkninger:
Jura; Moms og Told har følgende bemærkninger:
Ingen faglige bemærkninger. Sammenhængen mellem § 6, stk. 1, nr. 2 (tilbagebetaling inden for en
periode på fem år), og § 6, stk. 3, medfører, at der i stk. 3 skal stå ”med 1/5 årligt”, i stedet for
”med 1/20 årligt”.

Administrative bemærkninger:
Engangsomkostninger i alt:
Systemtilretning
Information
Porto mv.
Instruktion/undervisning
Løbende omkostninger
(herunder årsværk) i alt:
Årsværk
Administration - systemer
Administration - andet
Detaljeret beskrivelse
af engangsomkostninger:
1

Detaljeret beskrivelse
af løbende omkostninger:

Engangsudgifter/ udvikling
Lånefinansieret
(aktiveret)
(c)

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

Systemudvikling
Øvrige omkostninger
(f.eks. software, hardware)
Systemtilretninger (c)

Bevillingsfinansieret
(ikkeaktiveret)

Intern information (a)
Ekstern information (b)
Andet (c)

I alt
Årsværk til udvikling (e)

Udgifter til løbende drift.
Udgifter til løbende drift (d)
Årsværk til løbende drift (f)

Øvrige implementeringstilag (skal udfyldes):
Ændrede processer:
Vejledning til interne:
Relation til sagsbehandling:

Kommunikationsplan:
Nyhedsbreve:
Web-side:
Vejledninger:
Annoncer:

2
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Scannet fra OIM-SLG-MF-001
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Scannet fra OIM-SLG-MF-001.pdf;

Denne mail indeholder et scannet dokument der er sendt fra OIM-SLG-MF-001
Vedhæftet filtype: pdf, Flersidet
Multifunktionel printers placering: Slotsholmsgade 10, lokale 672
Maskinnavn: OIM-SLG-MF-001
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Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
Specialkonsulent
Kontoret for udgifter
Kommunal- og Regionaløkonomi
Mobil: 41 85 14 44
Mail: npa@oim.dk

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.oim.dk

Økonomi- og Indenrigsministeriet (oim@oim.dk)
Louise Petersen (lupe@sm.dk)
Alberte Mira (almi@sm.dk)
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Til Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Børne- og Socialministeriet takker for muligheden for at afgive høringssvar.
Børne- og Socialministeriet har ingen bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen
Alberte Mira

Kontoret for Jura og International
Student/Stud.jur.
Lokale 3.100
Direkte telefon: 41 85 10 39
Mail: almi@sm.dk

Børne- og Socialministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K
Telefon: 33 92 93 00
www.sm.dk
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Dansk Erhverv, høringspostkasse (hoeringssager@danskerhverv.dk), Danmarks Statistik (dst@dst.dk), 'fsr@fsr.dk'
(fsr@fsr.dk), Dansk Industri (di@di.dk), skat@skat.dk (skat@skat.dk), mba@moviatrafik.dk (mba@moviatrafik.dk), info

(info@socialstyrelsen.dk), KL, Kommunernes Landsforening (kl@kl.dk), sm@sm.dk (sm@sm.dk), Sundheds- og
Ældreministeriet (sum@sum.dk), fm@fm.dk (fm@fm.dk), opkjaer@post.tele.dk (opkjaer@post.tele.dk), Danske Regioner
(regioner@regioner.dk), skm@skm.dk (skm@skm.dk)
ker@skm.dk (ker@skm.dk), Rasmus Trudsø Telling (RDT@kl.dk), bol@oim.dk (bol@oim.dk), Per Schollert Nielsen
Cc:
(PSN@kl.dk) (psn@kl.dk), afl@skm.dk (afl@skm.dk), Lars Døssing (ldss@oim.dk), Kasper Bring Truelsen (kbt@fsr.dk), shk
(shk@bdo.dk (shk@bdo.dk), Jonatan Kjældgaard Kristensen (jokk@oim.dk), Lars Rendboe (Lars.Rendboe@Skat.dk), Morten
Hertz Kristensen (mohek@fm.dk), Monica Sarah Brink (msab@oim.dk), Søren Varder (sva@fm.dk), Henning Elkjær Nielsen
(hen@oim.dk), Anne Sofie Hartvig Pedersen (ansoh@fm.dk), Jeppe Hedegaard munck (jhm@regioner.dk)
Nicolai Pallisborg (npa@oim.dk)
Fra:
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Vedlagt fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner i høring.
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018, og vil erstatte den nuværende bekendtgørelse (BEK nr. 848 af 26/06/2017).
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger senest mandag den 11. december 2017 kl. 12:00.

Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
Specialkonsulent
Kontoret for udgifter
Kommunal- og Regionaløkonomi
Mobil: 72 28 25 63
Mail: npa@oim.dk
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Telefon: 72 28 24 00
www.oim.dk
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Hej
Vedlagt høringssvar fra Fujitsu, som er leverandør af Økonomisystem til ca. 25 % af landets kommuner

Venlig hilsen / Best regards / 敬具
Kim Lyngsø
Prisme konsulent
Team Finans, Ressourcer og SydAX

FUJITSU
Sletvej 68,DK, 8361 Hasselager
Tel: +45 44 89 44 89
Mob: +45 27 13 30 83
E-post: klj@dk.fujitsu.com
Web: http://www.fujitsu.com/dk
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Kommentarer til momsbekendtgørelsen

Jeg har følgende kommentarer til momsbekendtgørelsen
Jeg er ansat i Fujitsu, som har udviklet Økonomisystemet Prisme, der anvendes af ca. 25 % af de danske kommuner.
Og det er i denne sammenhæng, at jeg har følgende 2 kommentarer.

1.

Jeg kan se at der kommer endnu en ændring til bekendtgørelsen, hvor det alene er en tekstmæssig sondring, der afgør om der skal afløftes moms eller ej. Jeg
tænker her på § 2 stk. 5 ”med undtagelse af de udgifter, der kan henføres til bemanding og drift af kortsalg og shaufførudgifter”. Når der er tale om tekstmæssige
afvigelser, i stedet for autoriserede grupperinger, er der klart større muligheder for at momsen ikke afløftes korrekt. Det er således ikke muligt for Fujitsu at lave et
økonomisystem der overholder regler for momsbekendtgørelsen., men det er i stedet for vores ca. 25 kunder der hver især skal være opmærksom på forholdet.
Hvis der udelukkede blev anvendt autoriserede grupperinger/funktioner til afgrænsningerne, kan Fujitsu lave en opsætning, så kunderne ikke selv skal være
opmærksom på korrekt momsafløftning. Der er også andre steder, hvor det er en tekstmæssig afgrænsning, og det giver helt klart en større mulighed for forkert
momsafløftning.

2.

Tidspunktet for udsendelsen af momsbekendtgørelsen er helt vanvittig. Kommunerne har en supplmentsperiode der starter 1. december, og derfor SKAL
momsbekendtgørelsen være til rådighed på dette tidspunkt. Alle de bogføringer kommunerne foretager fra den 1. december og indtil momsbekendtgørelsen er
indarbejdet i økonomosystemet kræver manuelle korrektioner, tilretning af økonomisystemet og derefter manuelle korrektioner igen. Det betyder mange timers
merarbejde for kommunernes økonomimedarbejdere. Et eksempel på et område der helt sikkert vil give merarbejde for kommunens medarbejdere, er
”ældreboliger. Som reglerne er lige nu, skal der ske en momsafløftning på funktion 00.25.19, og kommunernes konteringer vil derfor blive foretaget med
momsafløftning. Hvis indholdet i bekendtgørelsen for 2018 bliver vedtaget, skal der IKKE ske momsafløftning på funktion 00.25.19. Det betyder som nævnt at
hver enkelt kommune skal foretage manuelle korrektioner, der skal foretages ændringer i økonomisystemet af leverandøren, og kommunerne skal igen foretage
korrektioner, så momsafløftning sker korrekt.
Disse manuelle korrektioner skal foretages alle steder, hvor der sker ændringer i momsbekendtgørelsen for 2018, i forhold til 2017.
Ligeledes vil evt. ændringer af momsandelsprocenten på de forskellige områder fra 2017 til 2018, ligeledes kræve manuelle korrektioner med ekstra unødvendigt
merarbejde for landets kommuner.

Når supplementsperioden for kommunerne starter 1. december, skal og bør momsbekendtgørelsen også ligge klar på dette tidspunkt. Som leverandør kan jeg i
princippet være ligeglad, for mit arbejde med at vedligeholde momsreglerne er det samme, men jeg kender udmærket til unødvendige og merarbejde
kommunerne skal udføre, for at få afløftet den korrekt moms. Og når man tænker på at det er alle landets 98 kommuner som har samme problem, er der tale om
mange timers arbejde der udføres på disse korrektioner, og hvor timerne kunne være brugt mere effektivt på andre opgaver.
Jeg har haft ansvaret for momsområdet i vores økonomisystem de seneste 15 år, og har mange gange snakket med ministeriets ansvarlige på området, uden at
det har hjulpet. Der har været forskellige forklaringer på hvorfor bekendtgørelsen ALTID kommer efter at supplementsperioden er begyndt.
I arbejdet med at gennemse bekendtgørelsen som nu er i høring, kan jeg også konstatere, at der er udgivet en momsbekendtgørelse i juni måned 2017. Men
denne momsbekendtgørelse er åbenbart hemmelig. Den er ikke omtalt på ministeriets hjemmeside på det område der omhandler moms. På ministeriets
hjemmeside findes der en side med den aktuelle autoriserede kontoplan, hvorfra der er link til den gældende lovgivning. Her er bekendtgørelsen fra juni 2017
også ”hemmelig”, idet det bekendtgørelsen 2016, der henvises til.
Jeg håber at I vil overveje mine 2 kommentarer vedr. anvendelsen af autoriserede grupperinger, i stedet for tekstmæssige afgrænsninger, lige som tidspunktet
for offentliggørelsen må kunne forbedres til fordel for medarbejderne i alle landets kommune, så korrektioner ikke skal foretages som tilfældet er i dag.

Ligeledes vil jeg opfordre ministeriet til at få vedligeholdt hjemmesiden, så relevante aktører kan anvende hjemmesiden som styringsgrundlag, og ikke som nu
hvor 6 måneder gamle og aktuelle bekendtgørelser, ikke er tilgængelige.

Med venlig hilsen

Kim Lyngsø
Seniorkonsulent
Fujitsu / Prisme
Tlf. 27 13 30 83
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Her mine kladdenotater med kommentarer til momsbekendtgørelsen.
Hilsen Benny
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Kommentar:
Synes at reglen skal tilpasses, så den passer til ”reglerne for reguleringsforpligtelser hos SKAT” Dvs. at
perioden skal regnes fra ibrugtagningstidspunktet af bygninger, grunde og øvrige aktiver og ikke fra
godkendelsesdatoen for anlægsregnskabet.

__________________________________________________________________________________

Kommentar:
1) Bestemmelsen vil give anledning til fortolkning – hvad hvis der gives anlægstilskud til en ny
sportshal og kun en del af hallen er omfattet af en frivillig momsregistrering!
Bør omskrives: Der kan ikke hjemtages moms via positivlisten for anlægstilskud til den del af
anlægget som er omfattet af en frivillig momsregistrering hos SKAT – den del af tilskuddet der kan
henføres til lokaler og andet som ikke er omfattet af en frivillig momsregistrering hos SKAT opgøres
efter en m2 fordeling af det samlede anlæg.
2) NB? Hvad står der i bilag 1??
3) STK2. her står at der skal reguleres inden for 10 år, fra tilskuddet er givet – der bør stå 10 år fra
anlæggets ibrugtagning.

