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Hej Nicolai 
 
Jeg vil derfor på vegne af BDO spørge om: 
 
Hvorvidt tilskud fra en privat fond, til dækning af lønudgifter og ikke momsbelagte tjenesteydelser, er 
omfattet af momsrefusionsbekendtgørelsens  § 5 hvoraf fremgår, købsmomsudgifter, afholdt ved køb af 
varer og tjenesteydelser, finansieret af bidrag og tilskud til kommunen eller regionen omfattes ikke af 
refusionen. 
 
Hvorvidt tilskud fra en privat fond, til et projekt omfattende både lønudgifter, momsfrie udgifter og 
udgifter med moms, kan opdeles tilskuddet i to dele, således at den del af tilskuddet, der kan henføre til 
løn om ikke momsbelagte udgifter ikke skal indgå i beregningsgrundlaget for tilbagebetaling af tilskud 
efter § 5. 
 
Med venlig hilsen 
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Kære Benny, 
 
Jeg kan til orientering oplyse, at der altid skal ske en reduktion af 17,5 % uanset tilskuddets anvendelse, 
såfremt tilskuddet stammer fra en privat giver. Tilskuddet skal ikke ses i direkte sammenhæng med 
udgiftssiden. 
 
Ved indførelsen af tilbagebetalingsreglen har det været klart, at procentsatsen på 17,5 % var fastsat ud fra 
en gennemsnitsbetragtning og således ikke nødvendigvis ville modsvare momsbeløbet på udgiftssiden. I 
visse tilfælde anvendes et tilskud således til køb af almindelige varer og tjenesteydelser, hvorved der 
afløftes 25 % moms. I andre tilfælde anvendes et tilskud fx til opprioritering af personaleressourcer, 
hvorved der ikke afløftes moms. For at gøre ordningen mulig at administrere, er det derfor tidligere i 
samarbejde med de kommunale parter fundet mest hensigtsmæssigt at anvende en 
gennemsnitsbetragtning på 17,5 %. Denne procentsats er i visse tilfælde for høj, andre gange for lav. 
 
Afregningen af de 17,5 skal foretages i forbindelse med modtagelsen af tilskuddet, og de enkelte tilskud 
skal specificeres i forbindelse med den endelige afregning for året (som skal revisorpåtegnes). 
 
Såfremt kommunen modtager er tilskud i regnskabsåret 2014, vil de 17, 5 % således skulle tilbageføres til 
ordningen i regnskabsåret 2014. Også selv om udgifterne først falder på et senere tidspunkt. 
 
Med venlig hilsen 
 
Fuldmægtig, Administrationspolitisk kontor 
Nicolai Abildskov Pallisborg 
 

 
 
Slotsholmsgade 10-12 



1216 København K 
Telefon 72 28 25 81 
Fax 72 28 24 01 
iwww.oim.dk 

Følg os på LinkedIn 
 
Tænk på miljøet, inden du skriver denne mail ud. 
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