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Orientering om ny momsrefusionsbekendtgørelse (bekendtgørelse nr. 194 
af 9. marts 2020)  
 
Hermed orienteres om ny bekendtgørelse om momsrefusionsordningen for kommuner 

og regioner. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. marts 2020 og erstatter den tidli-

gere bekendtgørelse nr. 480 af 26. april 2019.  

Den nye bekendtgørelse indeholder, ud over en række redaktionelle justeringer, føl-

gende ændringer i positivlisten, jf. bekendtgørelsens bilag 1: 

 Funktion 5.28.26 ’Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminali-

tet’ er optaget på positivlisten med art 4.0. Funktionen er oprettet med virk-

ning for regnskab 2019, jf. pkt. 9 i orienteringsskrivelse af 16. oktober 2019 om 

ændringer i budget- og regnskabssystem for kommuner. 

 Under funktion 6.48.67 er gruppering 001 ’Erhvervshuse’ optaget på positivli-

sten med art 5.9. Grupperingen er oprettet med virkning for regnskab 2019 og 

erstatter den tidligere gruppering 001 ’Væksthuse’, jf. pkt. 19 i orienterings-

skrivelse af 16. oktober 2019 om ændringer i budget- og regnskabssystem for 

kommuner. 

 Note 13 i positivlisten er ændret, så momsrefusionen ikke gælder grupperin-

gerne 002, 010, 012 samt 014 under funktion 5.28.22 ’Plejefamilier’. Ændrin-

gen skyldes en ny kontoplanstruktur for funktionen i forbindelse med, at der 

med virkning fra 1. juli 2019 indførtes nye plejefamilietyper, jf. pkt. 10 i orien-

teringsskrivelse af 16. oktober 2019 om ændringer i budget- og regnskabssy-

stem for kommuner. 

 Note 15 i positivlisten er ændret, så momsrefusionen kun gælder for indkøb af 

kurser hos private udbydere registreret på gruppering 001, 002, 007, 008, 

010, 016, 093, 094, 097, 101, 102, 104, 105, 109, 110 og 111 med anvendelse af 

ejerforholdskode 4 private. Ændringen skyldes en ny kontoplanstruktur for 

funktion for 5.68.90, jf. pkt. 15 i orienteringsskrivelse af 16. oktober 2019 om 

ændringer i budget- og regnskabssystem for kommuner. 

Det skal i øvrigt præciseres, at begrebet private udbydere/leverandører ikke 

omfatter institutioner, som får momsen refunderet i den statslige momsrefu-

sionsordning, herunder Børne- og Undervisningsministeriets momskompen-

sationsordning for selvejende institutioner. 
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Ændringerne i positivlisten har virkning for bogføringer foretaget fra og med regn-

skabsåret 2019, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 5.  

Som følge af ændringerne udskydes fristen for at fremsende saldoopgørelsen for refu-

sionsåret 2019 til Social- og Indenrigsministeriet til den 1. hverdag i juni måned 2020, 

dvs. den 2. juni 2020, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 4, 2. pkt.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Nicolai Pallisborg på npa@sim.dk eller  
tlf. nr. 7228 2563.  
 
 
Med venlig hilsen 

Henning Elkjær Nielsen 


