
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Til alle kommuner og regioner 
Kopi til KL, DR og FSR 
 
  

 
Opfølgning på orienteringsbrev af 10. februar 2014 vedr. momsrefusion ved til-
skud til momsregistrerede modtagere 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendte den 10. februar 2014 et orienteringsbrev 
vedrørende sammenhængen mellem adgangen til momsrefusion efter momsrefusi-
onsordningen for kommuner og regioner, jf. bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2014 
med senere ændring (momsrefusionsbekendtgørelsen), og adgangen til momsrefusi-
on efter de almindelige momsregler, der hører under Skatteministeriet.  
 
Ministeriets brev havde baggrund i en henvendelse vedr. et byggeri, hvortil der både 
var opnået momsrefusion efter ministeriets momsrefusionsordning og efter de almin-
delige momsregler. 
  
I skrivelsen konkluderede ministeriet, at det fremgår udtrykkeligt af momsrefusionsbe-
kendtgørelsen, at momsbetalinger, der behandles efter den generelle momslovgiv-
ning, ikke indgår i momsrefusionsordningen. Der er derfor ikke efter bekendtgørelsens 
ordlyd adgang til både at få momsrefusion efter den generelle momslovgivning og 
momsrefusionsordningen.  
 
Enkelte revisorer og kommuner har henvendt sig til ministeriet i forlængelse af udsen-
delsen af orienteringsbrevet, og herunder angivet, at en detaljeret fordeling af tilskud 
på henholdsvis momsregistreret og ikke-momsregistreret virksomhed i de tilfælde, 
hvor der er tale om blandet momsregistreret og ikke-momsregistreret virksomhed vil 
være meget administrationskrævende.  
 
I den anledning skal ministeriet oplyse, at der, jf. orienteringsbrevet af 10. februar 
2014, efter ministeriets opfattelse ikke er adgang til at opnå momsrefusion via positiv-
listen, når tilskudsmodtager er fuldt ud momsregistreret. Omvendt er der naturligvis 
adgang til at opnå fuld momsrefusion via positivlisten, når tilskudsmodtager ikke er 
momsregistreret. 
 
Endvidere er det ministeriets opfattelse, at der er adgang til at hjemtage fuld momsre-
fusion efter positivlisten for tilskud til modtagere, der er delvist momsregistreret. Det 
skyldes, at positivlistens momsandelsprocenter er at opfatte som gennemsnitstal for 
momsbelastningen på de forskellige omfattede udgiftsområder.  
 
En kommune eller region vil, når der hjemtages momsrefusion af tilskud efter positivli-
sten, skulle betinge sig, at der ikke er tale om tilskud til fuldt ud momsregistreret virk-
somhed. 
 
Det følger heraf, at kommunen eller regionen endvidere skal betinge sig, at tilskuds-
modtager giver kommunen eller regionen besked, såfremt der på et senere tidspunkt 
foretages en fuld momsregistrering, og der gives momsfradrag for de omkostninger, 
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som er blevet dækket ind via kommunale eller regionale tilskud. Kommunen eller regi-
onen vil herefter skulle korrigere den refunderede moms. 
  
 
 
Med venlig hilsen 
Søren H. Thomsen 


