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Københavns Kommune  

Afregning af endelig momsrefusion for 2018 

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal, jf. § 11, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 1744 af 17. 
december 2018, modtage en af kommunen godkendt saldoopgørelse med en tilhøren-
de erklæring fra den eksterne revision.  

” § 11, stk. 4. Saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret, som tillige omfatter beløb til refusion 

bogført i den regnskabsmæssige supplementsperiode til regnskabsåret, fremsendes til Økono-

mi- og Indenrigsministeriet senest 1. hverdag i april måned i året efter refusionsåret. Denne 

opgørelse skal være revideret af kommunens eller regionens revisor og forsynet med revisors 

erklæring.” 

For regnskab 2018 skal ”Saldoopgørelse af momsrefusion ultimo regnskabsåret 2018” 
(Skema Momsref._1814) således være endelig godkendt på indtast.dk senest den 1. 
april 2019.  

Eventuelle bilag til saldoopgørelsen fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet 
på momsrefusion@oim.dk senest den 1. april 2019. 

Nedenstående kodeord skal anvendes i forbindelse med indberetningen. 

Brugernavn: 
Kodeord:  

Det skal understreges, at brugernavn og kodeord ikke må deles med personer uden for 
kommunen. 

For at øge sikkerheden og gennemsigtigheden i forbindelse med momsrefusionsopgø-
relsen er det besluttet, at den uafhængige revisors godkendelse for 2018 skal ske på 
indtast.dk. Kommunen skal således ikke fremsende revisorerklæringen til ministeret. 

Revisor vil, når kommunen har godkendt saldoopgørelsen, få adgang til at godkende 
de indtastede beløb.  

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i den forbindelse sendt et orienteringsbrev til 
den eksterne revisor med brugernavn og kodeord samt oplysninger om, hvordan revi-
sor skal godkende saldoopgørelsen. 

Såfremt der skulle opstå problemer i forbindelse med anvendelse af brugernavn og 
kodeord, kan henvendelse rettes til Anne Arnholm Mørkøre på mail aam@oim.dk i 
Økonomi- og Indenrigsministeriets Afdeling for Kommunal- og Regionaløkonomi.  
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Øvrige spørgsmål til indberetningen kan rettes til undertegnede på mail npa@oim.dk 
eller tlf. 72 28 25 63. 
 

 

 

Med venlig hilsen 
Nicolai Abildskov Pallisborg 

mailto:npa@oim.dk

