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9.7 Moms 

Spørgsmålet vedrørende indregning af moms skal behandles forskelligt afhæn-
gig af kalkulationens formål. 

Her skelnes der mellem kalkulation af tilbud til udførelse af opgave for en an-
den offentlig myndighed og kalkulation af en pris til brug for sammenligning 
med en privat leverandør. 

Endvidere skelnes der mellem, om kalkulationen af tilbud til udførelse af opga-
ve for en anden offentlig myndighed vedrører virksomhed, der er omfattet af 
loven om merværdiafgift eller ej.  

Er kalkulationen udarbejdet med henblik på at afgive tilbud til udførelse af 
opgave for anden offentlig myndighed vedrørende virksomhed omfattet af 
merværdiafgiftsloven, skal kommunens eller amtskommunens omkostninger 
beregnes eksklusiv moms i selve omkostningskalkulen – dvs. at udgifter til 
f.eks. råvarer skal indgå i kalkulen eksklusiv moms. Til gengæld skal der læg-
ges moms på den pris (den samlede omkostningskalkule), som kommunen eller 
amtskommunen tilbyder at udføre den pågældende opgave for. Proceduren 
svarer til den gældende ordning for f.eks. kommunale forsyningsvirksomheder 

Hvis der derimod er tale om afgivelse af et tilbud på en opgave, der er fritaget 
for merværdiafgift, jf. merværdiafgiftsloven, skal kommunens eller amtskom-
munens momsudgifter medregnes i omkostningskalkulen - uanset at momsud-
giften rent faktisk refunderes via den mellemkommunale momsudligningsord-
ning. Derimod skal der ikke ved afgivelse af tilbud på udførelse af sådanne 
opgaver tillægges moms til tilbudsprisen. 

Har omkostningskalkulationen til formål, at sammenligne prisen med tilbuddet 
fra en privat leverandør, skal der i kalkulen ses bort fra momsudgifter. Der skal 
således ses bort fra købsmoms  – dvs. den moms, som kommunerne betaler ved 
køb af varer og tjenesteydelser, der ikke indgår i en momsregistreret virksom-
hed i kommunen – der refunderes i medfør af den kommunale momsudlig-
ningsordning. Der skal derudover ses bort fra registreret moms – dvs. afregning 
af moms med toldvæsenet, som finder sted i forbindelse med momsregistreret 
virksomhed i kommunerne – der modregnes som indgående moms i et moms-
regnskab i relation til Told- og Skattestyrelsen. 

For nærmere beskrivelse af moms henvises i øvrigt til kapitel 2.6. 


