
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Til alle kommuner 
 
  

 
 
 
 
Opfølgning vedr. adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilie-
området, herunder navnlig vederlaget til plejefamilier 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet udsendte den 27. juni 2014 et orienteringsbrev om 
adgangen til momsrefusion for udgifter inden for plejefamilieområdet.  
 
I brevet tilkendegav ministeriet, at vederlag til plejefamilier, uanset organiseringen af 
plejefamilieforholdet, skulle registreres med hovedart 1, at udgifter til kost og logi skul-
le registreres med art. 4.0 og ejerforholdskode 4 samt, at udgifter til lommepenge, 
fritidsaktiviteter, køb af gaver mv. skulle registreres med art 5.2.  
 
I forhold til adgangen til at afløfte moms af de omtalte udgifter indebar ministeriets 
tilkendegivelse, at der af de nævnte udgifter alene var adgang til at afløfte positivli-
stemoms af udgifter til kost og logi. 
 
Den endelige momsafregning for 2013 blev endvidere udskudt, da der i lyset af ud-
meldingen var behov for, at kommunerne indberettede nye revisorpåtegnede momsre-
fusionssaldoopgørelser. Fristen for dette blev fastsat til den 1. september 2014.  
 
Ministeriet modtog i forlængelse af orienteringsbrevet flere henvendelser fra kommu-
ner, revisorer m.fl., der problematiserede ministeriets tilkendegivelse. Ministeriet be-
sluttede som følge heraf at se på spørgsmålet igen i lyset af de indkomne spørgsmål 
og bemærkninger, og valgte den 12. august 2014 foreløbigt at suspendere fristen for 
at indsende nye revisorpåtegnede momsrefusionssaldoopgørelser for 2013. 
 
I forlængelse heraf har ministeriet taget kontakt til en række forskellige aktører inden 
for området - kommuner, plejeforeninger, fonde mv. - med henblik på nærmere at 
klarlægge deres forskellige roller på området, de forskellige mulige organiseringer af 
plejefamilieydelsen samt de kommunale udgiftsstrømme på området ved forskellige 
organiseringer af plejefamilieydelsen m.v.   
 
Ministeriet har i den forbindelse navnlig fået nye oplysninger om plejeforeningernes og 
fondenes mulige roller i forhold til anvendelse af plejefamilier samt de kontraktmæssi-
ge forhold mellem kommune, plejefamilie og plejeforening eller fond. I det følgende 
gennemgås ministeriets overvejelser i lyset heraf.  
 
Plejefamilieformer og udgifter på området 
Der kan skelnes mellem tre former for familiepleje: plejefamilier, kommunale plejefami-
lier og netværksplejefamilier.  
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For plejefamilier og kommunale plejefamilier udgøres honoraret typisk af et vederlag 
for at have barnet eller den unge boende samt dækning af udgifterne til barnets eller 
den unges ophold i hjemmet. Sidstnævnte omfatter f.eks. kost og logi, lommepenge, 
beklædning m.v.  
 
For netværksplejefamilier gælder der særlige godtgørelsesregler. Denne form for fami- 
liepleje modtager normalt ikke vederlag, men får i stedet dækket de omkostninger, der 
er forbundet med at have barnet eller den unge boende. Denne plejefamilieform be-
handles ikke nærmere i det følgende.  
 
Udgiften til en plejefamilie består typisk af udgifter til vederlag til plejefamilien, udgifter 
til kost og logi, udgifter til lommepenge, udgifter til beklædning samt udgifter til admini-
stration. Disse udgifter er i vidt omfang takstbaserede.  
 
I det følgende fokuseres på (a) konteringen og den deraf følgende eventuelle adgang 
til at afløfte moms af udgifter vil vederlag til plejefamilier. Herefter omtales (b) konte-
ring og eventuel adgang til at afløfte moms af øvrige udgifter på området. 
 
Vedrørende kontering og eventuel momsrefusion af vederlag til plejefamilier 
 
De gældende regler 
Den gældende bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner 
(bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2013 som ændret ved bekendtgørelse af 196 af 
27. februar 2014 - herefter momsrefusionsbekendtgørelsen) giver efter sin ordlyd ad-
gang til momsrefusion af udgifter til plejefamilier på grundlag af den såkaldte positivli-
ste i bekendtgørelsens bilag 1, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 2:  
 

”Positivliste 

Artkonto Funktion   Moms- og lønsums andelsprocent 

      (Drift: DR1) (Anlæg: DR3) 

Kommuner       
… 
4.0 1) 

 
5.28.20 

 
Plejefamilier og opholdssteder mv. for 
børn og unge 

        25            - 

… 
1) Gælder alene ikke-momsbelagte tjenesteydelser fra private leverandører og selvejende institutioner 

mv. uden driftsoverenskomst, der er et alternativ til kommunale eller regionale tilbud og som derfor 
registreres med ejerforholdskode 4 private.” 

 
Efter momsrefusionsbekendtgørelsens ordlyd forudsætter evt. afløftning af moms på 
området således, at den relevante udgift skal konteres med art 4.0 og ejerforholdsko-
de 4 på funktion 5.28.20. 
 
Som tilkendegivet af ministeriet ved orienteringsbrevet af 27. juni 2014 kan momsrefu-
sionsbekendtgørelsens ordlyd dog efter ministeriets opfattelse ikke ses alene, men må 
ses i sammenhæng med orienteringsbrevet af 23. december 2004, hvor bl.a. følgende 
fremgår: 
 
”Familiepleje på 5.20 Plejefamilier og sociale opholdssteder, og 5.21 Forebyggende  
Foranstaltninger for børn og unge.   
 
Der er med virkning fra regnskab 2004 givet mulighed for at anmelde indirekte momsudgifter 
over momsbekendtgørelsens positivliste på en række sociale opholdssteder. Dette gælder dog 
kun for udgifter registreret på art 4.0 Tjenesteydelser uden moms og med ejerstedkode 2 Selv-
ejende / private institutioner uden driftsoverenskomst med kommune / amt.    
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Der har imidlertid været en række afgræsningsproblemer i forhold til, hvilke ydelser der kan 
anmeldes til refusion over positivlisten på funktionerne 05.20 Plejefamilier og sociale opholds-
steder og på 5.21 Forebyggende foranstaltninger.   
 
Af hensyn til muligheden for at administrere refusion over positivlisten på de nævnte funktioner 
skal her præciseres følgende retningslinier.    
 
Familieplejeophold o.lign.   
 
Familieplejeophold registreres oftest enten som lønnet i kommunen eller gennem familiepleje-
forening. For begge typer af relationer mellem kommune og plejefamilie gælder, at det er kom-
munen, der har tilsynet med barnet og at plejevederlaget fastsættes af kommunen. Der bør på 
den baggrund ikke være forskel på, om der kan hjemtages moms over positivlisten i de to tilfæl-
de. På den baggrund bør alle familieplejeforhold, der baseres på aflønning med art 1.0 via ve-
derlag registreres med ejerstedkode 1. Egne.    
 
Sker der aflønning udenfor art 1.0 skal der i stedet anvendes art 4.0. Dette gælder også, hvor 
aflønning sker gennem plejeforening.   
 
For takstbaserede opholdsformer skal oftest være en aflønning, der omfatter såvel løn og op-
holdsudgifter m.v. Taksten for disse opholdstyper er oftest beregnet på baggrund af ét budget. 
For disse opholdstyper skal alene undersøges om kommune / amt har driftsoverenskomst i den 
konkrete situation.   
 
… 
 
Tillægsydelser m.v.   
 
Det fremgår af konteringsreglerne (Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskom-
muner, afsnit 4.5.3, side 1), at udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag skal registreres med 
art 5.2 overførsel til personer. Det antages at være hensigtsmæssigt at tillægsydelser på sam-
me vis registreres med art 5.2. Der kan på den baggrund ikke ske momsafløftning over positivli-
sten for disse udgifter.   
 
Tillægsydelser dækker alle øvrige typer af udgifter, der gives i forbindelse med ophold i familie-
pleje, socialpædagogisk opholdssted, m.v. f.eks. indkøb af gaver og cykler, udgifter til undervis-
ning og fritidsaktiviteter, o.lign.   
 
…”   
 
Det i orienteringsbrevet anførte viser, at man ved indførelsen af adgangen til momsre-
fusion for udgifter til vederlag til plejefamilier var opmærksom på, at det var et omtvi-
stet spørgsmål, hvorledes disse udgifter skulle konteres som følge af forskellige aktø-
rers opfattelse af plejefamiliernes ansættelsesretlige status.  
 
Det anførte i orienteringsbrevet kan således ses som et ønske om at sikre en ensartet 
kontering af vederlag til plejefamilier i lyset af denne usikkerhed. Det anførte i oriente-
ringsbrevet af 23. december 2004 er i orienteringsbrevet af 27. juni 2014 blevet udlagt 
som, at vederlag til plejefamilier altid skal registreres med hovedart 1 – uanset organi-
seringen af plejefamilieforholdet.  
 
Ministeriet har overvejet denne fortolkning igen, da den ikke følger den normale for-
ståelse af anvendelsen af hovedart 1 og art 4.0. Særligt i den situation, hvor plejefami-
lieforholdet er organiseret gennem en plejeforening eller fond, vil det være mest kor-
rekt at anvende art 4.0, da kommunen køber en tjenesteydelse af plejeforeningen eller 
fonden. Denne fortolkning understøttes bl.a. også af en udtalelse fra ministeriet fra juni 
2010, hvor det blev anført, at kontering af betalinger til Fonden Vita skal ske under 
anvendelse af art 4.0 og med ejerforholdskode 2 i 2007 og 2008 og ejerforholdskode 4 
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i 2009 bortset fra lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisnings-
aktiviteter udenfor folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge, der indgår i 
betalingerne til Fonden. 
 
Det er på den baggrund ministeriets opfattelse, at der efter den gældende regulering i 
momsrefusionsbekendtgørelsen er adgang til momsrefusion af udgifter til vederlag til 
plejefamilier, der er organiseret via en plejeforening eller en fond.  
 
I øvrige tilfælde, herunder hvor kommunen selv har organiseret ydelsen, er der ikke 
adgang til momsrefusion efter momsrefusionsbekendtgørelsen for udgifter til vederlag 
til plejefamilier.  
 
Reglerne fra 1. januar 2015 
Som det fremgår, medfører de gældende regler en konkurrencemæssig ulighed i for-
hold til, om en kommune organiserer ydelsen via en plejeforening, fond eller på anden 
vis. En sådan retsstilling strider imod det overordnede formål med momsrefusionsbe-
kendtgørelsen og lov om konkurrencemæssig ligestilling.  
 
Momsrefusionsbekendtgørelsen samt Budget- og regnskabssystem for kommuner 
ændres derfor med virkning fra 1. januar 2015 således, at der fremadrettet ikke er 
mulighed for at afløfte moms af udgifter til vederlag til plejefamilier, som er organiseret 
via en plejeforening eller en fond. Der vil snarest blive udsendt nærmere information 
om ændringerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner.  
 
Med ophøret af adgangen til at afløfte moms af udgifter til vederlag til plejefamilier 
bliver retstilstanden den samme, som var gældende til og med regnskabsåret 2008. 
Det var således i forbindelse med oprettelsen af ejerforholdskode 4 og ændringen af 
positivlisten med virkning for regnskab 2009, at der kan siges at være opstået tvivl om 
den gældende retstilstand. 
 
Vedrørende kontering af øvrige udgifter inden for plejefamilieområdet 
Som kort omtalt ovenfor består udgiften til en plejefamilie efter det for ministeriet oply-
ste typisk af udgifter til vederlag til plejefamilien, udgifter til kost og logi, udgifter til 
lommepenge, udgifter til beklædning samt udgifter til administration.  
 
For så vidt angår udgifter til kost og logi, tilkendegav ministeriet i orienteringsbrevet af 
27. juni 2014, at sådanne udgifter skulle konteres med art 4.0. Ministeriet har i imidler-
tid modtaget flere henvendelser, hvor det anføres, at kost og logi skal konteres på art 
5.2 (tilskud), ejerforholdskode 1. Dette begrundes med, at der ikke kan siges at være 
tale om en egentlig tjenesteydelse, som er en forudsætning for at kunne anvende art 
4.0. Ministeriet er enigt i disse betragtninger. Udgifter til kost og logi skal således efter 
ministeriets opfattelse konteres ved anvendelse af art 5.2 uanset organiseringen af 
plejeforholdet. Der vil dermed ikke være adgang til at afløfte moms af disse udgifter. 
 
Udgifter til lommepenge, beklædning samt gaver mm. skal fortsat - som tilkendegivet 
ved orienteringsbrevet af 27. juni 2014 - konteres på 5.28.20 med anvendelse af art 
5.2 uanset organiseringen af plejeforholdet. Der vil dermed ikke være adgang til at 
afløfte moms af disse udgifter. 
 
Som det fremgår af Budget- og regnskabssystem for kommuner, skal administrations-
vederlag til plejeforeninger og fonde konteres på funktion 6.45.51 under anvendelse af 
art 4.0. Der vil fortsat ikke være adgang til at afløfte moms af administrationsvederla-
get.  

 
Herudover kan der være øvrige tilknyttede udgifter til f.eks. psykologbistand mv. Så-
danne udgifter skal konteres med den relevante art. I det omfang psykologbistand 
købes ved en ekstern, selvstændig psykolog, vil udgiften således skulle konteres med 
art 4.0.  
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Momsafregning for 2013 og 2014 
I forbindelse med momsafregningen for både 2013 og 2014 vil der være adgang til at 
afløfte moms af udgifter til vederlag til plejefamilier, som er organiserede via en pleje-
forening eller en fond, tilbage fra og med regnskabsåret 2009. Sådanne udgifter skal 
konteres ved anvendelse af art 4.0 samt ejerforholdskode 4.  Udgifter til vederlag i 
øvrige tilfælde vil ikke give adgang til momsrefusion. Sådanne udgifter skal konteres 
ved anvendelse af hovedart 1 og ejerforholdskode 1. 
 
For så vidt angår håndtering af den endelige momsafregning for 2013, som tidligere er 
blevet udskudt, vil denne skulle håndteres sammen med den endelige momsafregning 
for 2014. Ministeriet vender snarest tilbage med nærmere oplysning herom.  
 
 
Kopi af dette brev er sendt til KL samt FSR. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Søren H. Thomsen 
 
 


