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Høring over udkast til ny momsrefusionsbekendtgørelse 

Vedlagt fremsendes udkast til ny bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kom-
muner og regioner i høring.  

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2019, og vil erstatte den nu-
værende bekendtgørelse (BEK nr. 1593 af 17/12/2017). 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærk-
ninger senest onsdag den 12. december 2018 kl. 12:00.  
 
Bemærkninger bedes sendt til oim@oim.dk med kopi til npa@oim.dk.  
 
Høringsudkastet indeholder, udover en række redaktionelle justeringer, følgende æn-
dringer og præciseringer:  
 
1. Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp undta-

get frit valg optages på positivlisten 
Med henblik på at sikre, at kommuner, der kører deres plejecentre som OPP projekter, 
fortsat kan hjemtage momsrefusion, vil der med virkning for regnskab 2019 blive op-
rettet en ny gruppering 015 under funktion 5.30.27 til udgifter til private leverandører 
af personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg (ekskl. friplejeboligleverandører)1.  
Grupperingen optages på momspositivlisten med en momsandelsprocent på 23, sva-
rende til momsandelsprocenten for udgifter til private leverandører på fritvalgsområ-
det. 
 
Ændringen fremgår af positivlisten i det vedlagte bekendtgørelsesudkast. 
 
2. Funktion 1.10.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger optages på posi-

tivlisten 
I forbindelse med den seneste ændring af bekendtgørelse om regionernes budget- og 
regnskabsvæsen, revision m.v. blev der oprettet en ny funktion til psykiatriske sygehu-
se og afdelinger. Tidligere har udgifter og indtægter vedr. psykiatriske sygehuse og 
afdelinger været konteret på funktion 1.10.01 Sygehuse, som er optaget på positivli-
sten. 
 
For at sikre, at kontoplansændringerne på det regionale område ikke får indflydelse på 
momsrefusionen, optages funktion 1.10.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger på 
momspositivlisten med samme momsandelsprocenter, som i dag findes på funktion 
1.10.01 Sygehuse. 

                                                             
1 Der henvises til orientering om 48. omgang rettelsessider til Budget- og regnskabssystem for kommuner. 
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Ændringen fremgår af positivlisten i det vedlagte bekendtgørelsesudkast. 
 
3. Tilføjelse vedr. anlæg, der overdrages til kommunerne efter servicelo-

vens § 186 
Fra1. januar 2019 skal der ikke længere tilbagebetales moms efter § 6, når institutioner 
overdrages efter servicelovens § 186. 
 
Følgende indsættes herefter som nyt Stk. 6 i § 6, jf. linje 86-89 i vedlagte bekendtgø-
relsesudkast: 
 
”§ 6,stk. 1 finder ikke anvendelse for anlæg, der overdrages i henhold til bekendtgø-
relse nr. 782 af 6. juli 2006 om overtagelse af aktiver og passiver, rettigheder og 
pligter samt ansatte i regionale sociale tilbud og i regionale almene ældreboliger 
m.v., herunder regler om fordeling af pensionsforpligtelser, der overtages af en 
kommunalbestyrelse.”                             
 
4. Køb af kurser til ledige optages på positivlisten       
Køb af kurser til ledige hos private ifm. med ressourceforløb og jobafklaringsforløb 
optages på positivlisten med en momsandelsprocent på 40. 

Ændringen fremgår af positivlisten i det vedlagte bekendtgørelsesudkast. 
 
5. Administrationstilskud til selvejende institutioner optages på positiv-

listen 
Gruppering 003 på funktion 5.25.19 optages på positivlisten med en momsandelspro-
cent på 100. 

 Ændringen fremgår af positivlisten i det vedlagte bekendtgørelsesudkast. 
                                                                                                     
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med høringen kan rettes til undertegnede på 
oim@oim.dk eller tlf. nr. 7228 2563. 

 

 

Med venlig hilsen 
Nicolai Abildskov Pallisborg 
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