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Momsrefusion for udgifter til plejefamilier 
 
På foranledning af en henvendelse fra en kommune og i lyset af momsrefusionsindbe- 
retningerne for 2013 har Økonomi- og Indenrigsministeriet fundet det hensigtsmæssigt 
at orientere om adgangen til momsrefusion for udgifter til plejefamilier efter bekendt- 
gørelse nr. 54 af 23. januar 2013 om momsrefusionsordning for kommuner og regio- 
ner (momsrefusionsbekendtgørelsen). 
 
Ministeriet skal derfor i dette brev nærmere redegøre for, hvilke udgifter på plejefami- 
lieområdet der efter ministeriets opfattelse er adgang til at opnå momsrefusion af efter 
de gældende regler. Endvidere er der sidst i brevet redegjort for, hvad det betyder for 
håndteringen af den endelige momsafregning for 2013. 
 
Plejefamilier og kommunernes udgifter hertil 
Efter det for ministeriet oplyste findes der tre former for plejefamilieformer: plejefamili- 
er, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier. 
 
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 ikke vederlag, men får i stedet dækket de omkostninger, der er for- 
bundet med at have barnet eller den unge boende. 
 
Udgifterne til plejefamilier udbetales oftest direkte til den godkendte plejefamilie eller til 
en plejefamilieforening, hvis kommunen køber plejefamilieydelsen via foreningen. 
 
Momsrefusion for udgifter til plejefamilier m.v. 
Udgifter på funktion 5.28.20 ”Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge” er i 
den gældende momsrefusionsbekendtgørelse optaget på positivlisten med en moms- 
og lønsums andelsprocent på 25. 
 
Det er en forudsætning for momsrefusion efter den pågældende funktion, at artskonto 
4.0 og ejerforholdskode 4 anvendes. 
 
Artskonto 4.0 anvendes ifølge afsnit 2.5 i Budget og regnskabssystemet for kommuner 
til udgifter vedrørende køb af tjenesteydelser, der leveres af fremmede. Alene tjene- 
steydelser, der direkte leveres fra omverdenen, kan registreres på denne art. 



ydelser - anvendes ifølge afsnit 2.3 i Budget og regnskabssystemet for kommuner ved 
køb hos private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser, der er et alternativ 
til kommunale og regionale tilbud og institutioner. Endvidere kan ejerforholdskoden 
kun anvendes for tjenesteydelser, der er optaget på positivlisten i bekendtgørelse om 
momsrefusionsordning for kommuner og regioner. 

 
Funktion 5.28.20 blev optaget på positivlisten med virkning fra 1. januar 2003. 

 
Det fremgår af et orienteringsbrev af 23. december 2004 om ændring af Budget- og 
regnskabssystem for kommuner og amtskommuner, som blev udsendt for bl.a. at 
klargøre anvendelsen af denne funktion på positivlisten, at: 

 
”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. 

 
… 

 
Familieplejeforhold registreres oftest enten som lønnet eller gennem familieplejeforening. For 
begge typer af relationer mellem kommune og plejefamilie gælder, at det er kommunen, 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 tilfælde. På den 
baggrund bør alle familieplejeforhold, der baseres på aflønning med art 1.0 via vederlag regi- 
streres 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.” 

 
Af det gældende Budget og regnskabssystem for kommuner, afsnit 4.5.2, fremgår 
bl.a. følgende om funktion 5.28.20: 

 
”På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale pleje- 
familier, netværksplejefamilier, egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder samt 
opholdssteder for børn og unge, jf. § 66, stk. 1, nr. 1-5 i lov om social service. 
… 

 
Udgifter til lommepenge og arbejdsvederlag, samt køb af gaver, undervisningsaktiviteter uden- 
for folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge registreres på de relevante driftsgrup- 
peringer under art 5.2. I det omfang aflønninger af plejefamilier ikke registreres med art 1.0 Løn 
skal aflønning registreres med art 4.0 Tjenesteydelser uden moms.” 

 
Som det fremgår oven for, er der alene adgang til momsrefusion via positivlisten for 
udgifter på funktion 5.28.20 Plejefamilier mv., hvis artskonto 4.0 kan anvendes. 

 
Rammerne for adgangen til momsrefusion på området skal ses i lyset af orienterings- 
brevet af 23. december 2004 og det anførte fra Budget- og regnskabssystemet for 
kommuner. 

 
Orienteringsbrevet må efter ministeriets opfattelse forstås således, at vederlag til ple- 
jefamilier - uanset organiseringen af plejefamilieforholdet - skal registreres med art 1. 
Art 1 - Lønninger - anvendes ifølge Budget og regnskabssystem for kommuner, afsnit 
4.5.2, til at registrere kommunens lønudgifter, herunder lønbidrag af enhver art. 

 
Efter ministeriets opfattelse er det naturligt at registrere vederlagene på art. 1, idet 
vederlaget må anses for løn, og der ifølge orienteringsbrevet ønskes en ligestilling af 
behandlingen af vederlaget uanset organiseringsformen af plejefamilieforholdet. 



Dette er også reflekteret i Budget- og regnskabssystemet, hvor registrering af afløn- 
ning til plejefamilier med art. 1 må forstås som værende udgangspunktet. Regulerin- 
gen i momsrefusionsbekendtgørelsen skal således ses i lyset heraf. 

 
Det fremgår dog ligeledes af Budget- og regnskabssystemet, at der kan være yderli- 
gere betalinger til plejefamilier, som skal registreres med art. 4.0. 

 
Som indledningsvist omtalt modtager plejefamilier ikke alene vederlag men også 
dækning af omkostninger, herunder kost og logi, beklædning, gaver, lommepenge 
m.v. 

 
Udgifter til kost og logi bør registreres med art. 4.0. Anvendelse af art. 5.2 bør – som 
det fremgår af Budget- og regnskabssystemet – ske i forhold til udgifter til lommepen- 
ge, fritidsaktiviteter, køb af gaver mv. 

 
Ministeriet er opmærksomt på, at der har været tvivl om adgangen til momsrefusion 
for udgifter på plejefamilieområdet, hvorfor der kan være behov for at præcise den 
gældende adgang til momsrefusion på området. 

 
Ministeriet vil derfor klargøre ovennævnte ved førstkommende ændring af Budget- og 
regnskabssystemet, dvs. at udgifter til vederlag til plejefamilier skal registreres med 
art. 1, at udgifter til lommepenge, arbejdsvederlag, køb af gaver, undervisningsaktivi- 
teter udenfor folkeskoleloven, fritidsaktiviteter mv. til børn og unge og beklædning skal 
registreres med art 5.2 og at udgifter til kost og logi skal registreres med art. 4.0. 

 
Betydning i forhold til håndtering af den endelige momsafregning for 2013 
Økonomi- og Indenrigsministeriet har med udgangspunkt i de endelige momsafreg- 
ninger for 2013 foretaget en undersøgelse af, hvilken praksis der er blevet anvendt i 
forhold til kontering af vederlag til plejefamilier. 

 
Denne gennemgang viser, at flere kommuner i forbindelse med den endelige momsaf- 
regning for 2013 har flyttet vederlaget fra art 1 til art 4.0 tilbage til 2009. Enkelte af 
disse kommuner har endvidere flyttet vederlaget helt tilbage til 2008. 

 
Som det fremgår af ovenstående, er dette ikke i overensstemmelse med den gælden- 
de adgang til momsrefusion på området: 

 
•  For 2009-2013 kan der således alene afløftes moms for den andel af vederla- 

get, der skal dække kost og logi samt daglige fornødenheder. 
•  For 2008 er der ingen adgang til momsafløfting via positivlisten for vederlag til 

plejefamilier, da det frem til 1. januar 2009 alene var udgifter registreret på art 
4.0 Tjenesteydelser uden moms og med daværende ejerstedkode 2 Selv- 
ejende / private institutioner uden driftsoverenskomst med en kommune, der 
var omfattet af positivlisten. 

 
Gennemgangen af den endelige moms for 2013 viser desværre, at udfyldelsen af 
skemaet på  www.indtast.dk ikke er fyldestgørende for et flertal af kommuner, idet bl.a. 
foretagne korrektioner ikke er tilstrækkeligt specificerede. Det betyder, at Økonomi- og 
Indenrigsministeriet ikke kan opgøre, hvilke kommuner der har flyttet plejevederlaget 
fra art 1 til art 4.0, og hvilke kommuner der ikke har. 

 
For at sikre, at momsrefusionen beregnes korrekt, herunder at der ikke er kommuner, 
der får udbetalt momsrefusion som de ikke er berettigede til såvel som den modsatte 
situation, har Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. her momsrefusionsbekendtgørel- 
sens § 11, besluttet, at den endelige momsafregning for 2013 (periode 2013_15) først 
vil blive afregnet med kommunerne primo oktober 2014. 

http://www.indtast.dk/


Økonomi- og Indenrigsministeriet skal derfor anmode samtlige kommuner om at gen- 
nemgå momsafregningen for periode 2013_15 med henblik på at sikre, at der ikke er 
foretaget refusion af moms i strid med nærværende udmelding i forhold til vederlag og 
øvrige udgifter til plejefamilier. 

 
I forlængelse heraf vil adgangen til  www.indtast.dk for periode 2013_15 blive genåb- 
net for samtlige kommuner frem til 1. september 2014. 

 
Kommuner, der har flyttet vederlaget fra art 1.0 til 4.0 og bogført dette under direkte 
bogført moms bedes således senest den 1.september 2014 rette oplysningerne i den 
direkte bogførte moms på momsskemaet ”momsref._1315” på www.indtast.dk. Her- 
udover bedes kommunerne fremsende en fornyet revisionspåtegning til  momsrefusi- 
on@oim.dk, der sikrer, at momsafløftningen også for så vidt angår plejefamilier er i 
fuld overensstemmelse med denne orienteringsskrivelse. Revisionspåtegnelsen skal 
være ministeriet i hænde senest den 1. september 2014. 

 
For kommuner, som ikke har foretaget nogen direkte bogført moms i forhold til pleje- 
familier i 2013, skal der ikke foretages nogen rettelser i momsskemaet. Disse kom- 
muner kan nøjes med at godkende skemaet på www.indtast.dk. Herudover bedes 
kommunerne fremsende en fornyet revisionspåtegning til  momsrefusion@oim.dk, der 
sikrer, at momsafløftningen også for så vidt angår plejefamilier er i fuld overensstem- 
melse med denne orienteringsskrivelse. Revisionspåtegnelsen skal være ministeriet i 
hænde senest den 1. september 2014. 

 
For alle landets kommuner vil der være mulighed for at få afløftet moms for udgifter til 
plejefamilier, der skal dække kost og logi samt daglige fornødenheder. Dette kan gø- 
res tilbage til 2009, jf. ovenfor. Kommunerne har mulighed for at rette dette i skemaet 
”momsref._1315” på  www.indtast.dk inden 1. september 2014. Beløbet skal her skri- 
ves under direkte bogført moms. Kommunerne har dog også mulighed for at vente 
med at foretage denne rettelse til udgangen af regnskabsåret 2014. 

 
Evt. spørgsmål til betydningen i forhold til håndteringen af den endelige momsafreg- 
ning for 2013 kan rettes til Henning Elkjær Nielsen (momsrefusion@oim.dk, tlf. 72 28 
25 59) og Nicolai Pallisborg (momsrefusion@oim.dk, tlf. 72 28 25 81). Øvrige spørgs- 
mål kan rettes til Henrik Villum Jensen (momsrefusion@oim.dk, tlf. 72 28 25 62). 

 
 

Med venlig hilsen 
Søren H. Thomsen 
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