
 
 
 

 
Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amts-
kommuner samt 30. omgang rettelsessider  
 
Hermed orienteres kommuner og amter om ændringer i Budget- og regnskabssystem 
for kommuner og amtskommuner som følge af:  
 

1. Opfølgning og præcisering af orienteringsskrivelse af 23. december 2004 
2. Korrektion af funktion 9.87, jf. orienteringsskrivelse af 8. marts 2005 

 
 
Ad 1) Opfølgning og præcisering af orienteringsskrivelse af 23. december 2004 
Det skal i forhold til konteringsreglerne præciseres, at alle udgifter til personlig og prak-
tisk hjælp efter servicelovens § 71 skal konteres på funktion 5.32, gruppering 01, hvis 
ydelserne er omfattet af loven om frit valg af leverandør. Denne gruppering er undtaget 
af momsudligningsordningen. 
 
Der ydes også personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 71 på eksempelvis 
plejehjem, som ikke er omfattet af loven om frit valg. Desuden er amternes service ef-
ter § 71 heller ikke omfattet frit valg. Der autoriseres en ny gruppering 11 til de udgifter, 
der afholdes efter servicelovens § 71, og som er undtaget frit valg af leverandør. Den-
ne gruppering er omfattet af momsudligningsordningen. 
 
Der har været en række kommunale henvendelser vedrørende distinktionen mellem de 
ydelser efter servicelovens § 71, som er omfattet af frit valg af leverandør, og de som 
er undtaget. Det kunne eksempelvis være integrerede plejeordninger, hvor hjemme-
hjælpen er undtaget ordningen med frit valg af leverandør, men hvor madordningen er 
omfattet, idet den både leverer mad til den integrerede plejeordning og ”ud af huset” til 
visiteret hjælp.  
 
Det skal præciseres, som anført i orienteringsskrivelsen af 23. december 2004, at hvor 
det kan være vanskeligt at skelne mellem, de ydelser efter servicelovens § 71, der er 
omfattet af frit leverandørvalg, og de der er undtaget, da skal hele udgiften registreres 
på gruppering 01. 

 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2005.  

Dato: 1. april 2005 
Kontor: 1.ø.kt. 
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Kontoplan (afsnit 3.5) og konteringsregler (4.5.4) ændres i overensstemmelse hermed. 
Desuden udsendes konsekvensrettelser til afsnit 2.6 vedr. moms. 
 
 
Ad 2) Korrektion af funktion 9.87, jf. orienteringsskrivelse af 8. marts 2005 
 
I afsnit 4.9 side 17 er der med orienteringsskrivelsen af 8. marts indsneget sig en 
sproglig fejl, som hermed korrigeres. Korrektionen vedrører funktion 9.87 Grunde og 
bygninger til videresalg.  
 
Ændringen træder obligatorisk i kraft fra regnskab 2005. 
 
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommu-
ner: 
 
Afsnit 2.6 Side 1,3-4,10-11 Ad pkt. 1  
Afsnit 3.5 Side 6-7 Ad pkt. 1 
Afsnit 4.5.4 Side 3-7 Ad pkt. 1 
Afsnit 4.9 Side 17 Ad pkt. 2 
Afsnit 10.5 Side 1-8 Ad pkt. 1 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Pia Bruun Hovgaard 
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2.6 Moms 
 
Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter 
og indtægter på såvel drifts- som anlægskonto skal registreres eksklusive moms 
i de kommunale budgetter og regnskaber. 
 
Fra denne hovedregel findes enkelte specifikke undtagelser, som er nærmere 
omtalt i afsnit 2.6.2 Købsmoms. 
 
Der sondres i det kommunale budget- og regnskabssystem mellem to former 
for moms 
 
• Registreret moms, dvs. moms der afregnes med toldvæsenet i forbindelse 

med momsregistreret virksomhed i kommunen 
• Købsmoms, dvs. moms der indgår i den mellemkommunale momsudlig-

ningsordning 
 
Konteringsreglerne er forskellige for de to former for moms. Reglerne er gen-
nemgået i de følgende afsnit. 
 
2.6.1 REGISTRERET MOMS 
 
Registreret moms bruges her som betegnelse for den afregning af moms med 
toldvæsenet, som finder sted i forbindelse med momsregistreret virksomhed i 
kommunerne. 
 
Det lovmæssige grundlag for denne afregning findes i lovbekendtgørelse nr. 
703 af 8. august 2003 bekendtgørelse af merafgiftsværdiloven Reglerne omfat-
ter: 
 
• De kommunale forsyningsvirksomheders afsætning 
• Øvrige kommunale institutioners afsætning af varer eller afgiftspligtige ydel-

ser til private, staten eller andre kommuner 
 
Såvel beløbene for indgående og udgående moms som afregningen af moms 
med toldvæsenet skal i de kommunale budgetter og regnskaber registreres på 
funktion 8.59 Mellemregningskonto. 
 
Der oprettes en konto for hver enkelt momsregistrering. 
 
Kontoen skal være specificeret således: 
 
xx  Indgående moms 
xx  Udgående moms 
xx  Afregning af moms 
 
Afregningen skal ske særskilt for hver momsregistrering. 
 
Nedenfor er vist nogle eksempler på kontering i forbindelse med registreret 
moms.
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Det bemærkes, at administrationsvederlaget alternativt kan indtægtsføres di-
rekte på funktion 6.51. Indtægten og udgiften på funktion 2.03 reduceres i så 
fald tilsvarende. 
 
Ved køb af maskiner til en momsregistreret virksomhed registrerer kommunen 
momsbeløbet ved købet som indgående moms. Der må derfor ikke samtidig 
beregnes moms af maskinydelser i forbindelse med et vejarbejde for andre med 
henblik på registrering som indgående moms på funktion 8.59. 
 
Ved køb af maskiner, der både benyttes i forbindelse med momsregistreret 
virksomhed og til andre formål, foretages en fordeling af momsbeløbet ved kø-
bet. Den del, der vedrører den momsregistrerede virksomhed, registreres som 
indgående moms i virksomhedens momsregnskab. Den anden del af momsbe-
løbet anmeldes til refusion via momsudligningsordningen, jf. afsnit 2.6.2. Reg-
lerne for fordeling af momsbeløb findes i Skatteministeriets bekendtgørelse af 
merafgiftsloven (nr. 703 af 8. august 2004). 
 
2.6.2 KØBSMOMS 
 
Købsmoms anvendes her som betegnelse for den moms, som kommunerne be-
taler ved køb af varer og tjenesteydelser, der ikke indgår i en momsregistreret 
virksomhed i kommunerne. 
 
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 623 af 25. juli 2002 om udligning (refusion) 
af visse kommunale og amtskommunale udgifter til merværdiafgift får kom-
munerne som hovedregel købsmoms refunderet gennem en udligningsordning, 
som de selv finansierer. 
 
Formålet med denne udligningsordning er at tilstræbe lige konkurrencevilkår 
mellem det private erhvervsliv og kommunernes fremstilling af ydelser til eget 
brug. Refusionen af købsmoms via udligningsordningen betyder nemlig, at den 
enkelte kommune i valget mellem at udføre opgaver i eget regi eller ved frem-
mede tjenesteydelser kan se bort fra købsmomsen. 
 
Nedenfor er nærmere redegjort for konteringsreglerne i forbindelse med købs-
moms. Der skal herudover henvises til bestemmelserne i ovennævnte lovbe-
kendtgørelse nr. 623 af 25. juli 2002 samt i Indenrigs- og Sundhedsministeriets 
bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale momsudligningsord-
ning.  
 
Kontering af købsmoms 
Købsmoms og refusion heraf gennem udligningsordningen samt bidraget til 
denne registreres i de kommunale budgetter og regnskaber på funktion 7.87 
Udligning af moms. Under funktionen er autoriseret fire grupperinger: 
 
01  Bidrag til udligningsordning 
02  Refusion af købsmoms 
03  Udgifter til købsmoms 
04  Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 
 
Registreringen på grupperingerne skal i alle tilfælde ske ved anvendelse af 
hoved- 
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art 6 Finansudgifter. 
 
Udgifter til købsmoms og indirekte udgifter til købsmoms, jf. momsudlignings-
ordningens positivliste (omtalt nedenfor), budgetteres og regnskabsføres på 
gruppering 03. 
 
Refusion af købsmoms samt refusion af tilskud i medfør af momsudlignings-
ordningens positivliste budgetteres og regnskabsføres på gruppering 02. Da 
hovedart 6 Finansudgifter anvendes ved registreringen, skal denne ske i form af 
en negativ udgiftspostering. 
 
Bidrag til udligningsordningen for købsmoms budgetteres og regnskabsføres på 
gruppering 01. 
 
På gruppering 04 budgetteres og regnskabsføres tilbagebetaling af momsrefu-
sion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter), 
købsmoms af anlægsudgifter ved salg af anlæg, inden for 5 år samt tilbagebeta-
ling af 17 ½ % af tilskud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v. og EU 
anlægstilskud. Reglerne er omtalt nedenfor. 
 
Refusion af købsmoms 
De momsbeløb, der refunderes gennem den mellemkommunale udlignings-
ordning, omfatter afholdte momsudgifter på hovedkonto 0-6, bortset fra regi-
streret moms, jf. afsnit 2.6.1. 
 
Fra denne hovedregel er der følgende specifikke undtagelser: 

• Momsudgifter vedrørende drifts- og anlægsudgifter på funktion 2.31 Bus-
drift, 2.33 Færgedrift, 2.35 Jernbanedrift, 5.30 Ældreboliger og 5.32, gr.01 
Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (hjemme-
hjælp). 

• Momsudgifter vedrørende anlægsudgifter for selvejende eller private institu-
tioner på hovedkonto 5, såfremt institutionen har lejet sig ind eller vil leje sig 
ind i lokaler, der ejes eller opføres af andre end institutionen, eller hvis der 
ikke er indgået overenskomst med kommunen inden anlægsarbejdets igang-
sætning 

• Momsudgifter vedrørende tilsvarende anlægsudgifter for selvejende eller 
private institutioner på funktion 3.11 Specialpædagogisk bistand til børn og 
voksne og selvejende eller private sygehuse på funktion 4.01 Somatiske sy-
gehuse og 4.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger, i det omfang disse efter 
konteringsreglerne skal optages i kommunernes budgetter og regnskaber  
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BILAG 
Positivliste 

gældende fra og med regnskab 2005 
 
 Art-  Funk-  Momsandels- 
konto   tion   procent 
 
    (Drift: DR1) (Anlæg: DR3) 
Kommuner 
 5.9 0.14 Sanering - 40 
 5.9 0.30 Fælles formål 45 85 
 5.9 0.31 Stadion og idrætsanlæg 45 85 
 5.9 0.32 Idræts- og svømmehaller 45 85 
 5.9 0.33 Friluftsbade 45 85 
 5.9 0.35 Andre fritidsfaciliteter 45 85 
 4.6 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 25 85 
 5.9 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 25 85 
 4.6 3.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85 
 5.9 3.12 Efterskoler og Ungdomskostskoler 25 85 
 5.9 3.60 Museer 35 85 
 5.9 3.63 Musikarrangementer 10 85 
 5.9 3.64 Andre kulturelle opgaver 35 85 
 5.9 3.74 Lokaletilskud 65 - 
 5.9 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde 15 - 
 5.9 5.19 Tilskud til puljeordninger og private klubber 25 - 

     **** 4.0 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 25 - 
     **** 4.0 5.21 Forebyggende foranstaltninger 25 - 
     **** 4.0 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 25 - 

 5.9 5.38 Beskyttet beskæftigelse 70 85 
 5.9 5.39 Aktivitets- og samværstilbud 70 85 

     **** 4.0 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale  
   problemer 25 - 

     ****4.0  5.45 Behandling af stofmisbrugere 25 - 
     ****4.0  5.46 Rådgivning af stofmisbrugere 25 - 
     ****4.0  5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udvik- 

   lingshæmmede, fysisk handicappede m.v.  25 - 
 ****4.0 5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt  
   ophold for udviklingshæmmede, fysisk handi- 
   cappede m.v.  25 - 
 ****4.0 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold  
   for personer med særlige behov 25 - 

 *5.2 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning,  
   befordring og pasning af døende 95  

 ****4.0 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for  
   sindslidende 25 - 
 ****4.0 5.56 Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold 
   for sindslidende 25 - 

 5.9 5.60 Introduktionsprogram mv. 25 85 
 5.2 5.83 Kommunal tandpleje 15 85 

 ***5.9 5.98 Beskæftigelsesordninger. Gruppering 18.  
   Udgifter ved undervisning i dansk som  
   andetsprog for aktiverede kontanthjælps 
   modtagere 10 85
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 Art-  Funk-  Momsandels- 
konto   tion   procent 
 
    (Drift: DR1) (Anlæg: DR3) 
Amtskommuner 
 4.6 3.10 Bidrag til statslige og private skoler 25 85 
 4.6 3.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 25 85 
 4.6 3.42 Bidrag til private og statslige skoler og kurser 25 85 
 5.9 3.46 Social- og sundhedsuddannelser 25 85 
 5.9 3.47 Sygeplejeuddannelser 25 85 
 5.9 3.48 Pædagogisk grunduddannelse 25 85 
 5.9 3.60 Museer 35 85 
 5.9 3.63 Musikarrangementer 10 85 
 5.9 3.64 Andre kulturelle opgaver 35 85 
 5.9 3.74 Lokaletilskud 65 - 

 **4.0 4.01 Somatiske sygehuse 25 - 
 **4.0 4.02 Psykiatriske sygehuse og afdelinger 25 - 
 **4.0 4.40 Rekonvalescenthjem og efterbehandlings-  
   klinikker 25 85 

 5.9 5.08 Støtte til frivilligt socialt arbejde 15 - 
****4.0 5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 25 - 

     **** 4.0 5.21 Forebyggende foranstaltninger 25 - 
     **** 4.0 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 25 - 

 5.9 5.38 Beskyttet beskæftigelse 70 85 
 5.9 5.39 Aktivitets- og samværstilbud 70 85 

 5.9 5.40 Revalidering 70 85 
     **** 4.0 5.42 Botilbud til personer med særlige sociale  
   problemer 25 - 
     ****4.0  5.45 Behandling af stofmisbrugere 25 - 
     ****4.0  5.46 Rådgivning af stofmisbrugere 25 - 
     ****4.0  5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udvik- 
   lingshæmmede, fysisk handicappede m.v.  25 - 
     ****4.0  5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt  
   ophold for udviklingshæmmede, fysisk handi- 
   cappede m.v.  25 - 
 ****4.0 5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold  
   for personer med særlige behov 25 - 

 *5.2 5.54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning,  
   befordring og pasning af døende 95 - 

 ****4.0 5.55 Botilbud til længerevarende ophold for  
   sindslidende 25 - 
 ****4.0 5.56 Amtskommunale tilbud til midlertidigt ophold 
   for sindslidende 25 - 

* Gælder ikke for motorkøretøjer samt plejevederlag og hjælp til medicin mv. ved pasning af 
døende i eget hjem. 

** Gælder for selvejende/private sygehuse mv. 
***  Optagelse på positivlisten gælder kun for posteringer på artskonto 5.9, funktion 5.98, grup-

pering 18. 
****Gælder alene registreringer på ejerstedkode 2 Selvejende / Private institutioner uden drift-

overskomst med kommune / amt. 
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  10 Økonomisk støtte til ophold på kost- og efterskole (§40, stk. 2, 

nr. 10) 
  11 Godtgørelse til unge i forbindelse med formidlet praktikophold 
   (§ 40, stk. 2, nr. 12) 
  12 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 

med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (§ 40 a) 
  13 Amtskommunal medfinansiering (§131d) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 

5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
 1 Drift 
  01 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ned-

sat fysisk eller psykisk funktionsevne (§ 51, stk. 1, 1. pkt., jf. § 
40, stk. 2, nr. 11 og § 62 a, stk. 3, nr. 1 og 4) 

  02 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproble-
mer (§ 51, stk. 1, 2. pkt., jf. § 40, stk. 2, nr. 11 og § 62 a, stk. 3, 
nr. 1 og 4) 

  92 Betaling (§ 52 og 62 b) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. Refusion 
 
5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 
 1 Drift 
  92 Betaling (§ 52 og 62 b) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af flygtninge med 100 pct. refusion 
 
BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR 
ÆLDRE 
 
5.30 Ældreboliger 
 1 Drift 
  01 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 
  05 Lejetab 
  92 Lejeindtægter 
 
5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 
 1 Drift 

01 Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør 
(hjemmehjælp) (§§ 71, 75c, stk. 6) 

02 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren 
selv antager (§ 76) 

03 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (§ 65) 
04 Hjemmesygepleje 
05 Forebyggende hjemmebesøg 
06 Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens § 72, § 

73, § 73a og § 86) 
07 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
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08 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp), (§ 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret indtil 
30. april 2004  

  09 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp), (§ 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret fra og 
med 1. maj 2004  

  11 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af 
leverandør (§ 71, jf. § 75 d i lov om social service) 

  92 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (§ 82) 
  93 Beboeres betaling for service 
  95 Beboeres særlige servicebetaling (§ 83) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
 1 Drift 
  94 Beboeres betaling for husleje 
  96 Beboeres betaling for el og varme 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 
 
REVALIDERING 
 
5.38 Beskyttet beskæftigelse 
 1 Drift 
  01 Arbejdsvederlag under beskyttet beskæftigelse (§ 89) 
  02 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.39 Aktivitets- og samværstilbud 
 1 Drift 
  01 Arbejdsvederlag under aktivitets og samværstilbud (§ 89) 
  02 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
 2 Statsrefusion 
  01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 
5.40 Revalidering 
 1 Drift 

02 Erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser samt job-
indslusningsprojekter (§ 23 i jf. lov nr. 416 af 10. juni 2003 om 
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 

03 Amtskommunal revalideringsindsats (§ 22 i lov om ansvaret for 
styringen af den aktive beskæftigelsesindsats) 

04 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v. 
05 Løn til personer i skånejob på revalideringsinstitutioner m.v. 
07 Driftsudgifter ifm. uddannelsesaktiviteter (§§ 12 og 47) 

 2 Statsrefusion 
01 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion (§ 48 i 

lov om aktiv socialpolitik) 
02 Refusion af udgifterne til flygtninge i øvrigt med 100 pct. refusion 
03 Refusion af udgifterne til flygtninge med 75 pct. refusion 

5.41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 
 1 Drift 



Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 3 
  
Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 
 
På funktionen registreres desuden drifts- og anlægsudgifter vedrørende service-
arealer (f.eks. dagcentre, fælleskøkken, til madudbringning, administrationslo-
kaler til hjemmesygepleje, personlig og praktisk hjælp og lignende) opført i 
forbindelse med kommunale ældreboliger.  

Det bemærkes, at anlægsudgifter ikke kan finansieres efter reglerne for ældre-
boliger. Det statslige tilskud til etablering af servicearealer registreres under 
dranst 3. 

Udgifter til private leverandører af personlig og praktisk hjælp, herunder mad-
serviceordninger, vikarbureauer og udgifter til øvrige momsregistrerede private 
producenter af serviceydelser skal registreres på gruppering 09. 

Endelig er der autoriseret to grupperinger til registrering af betaling for ser-
viceydelser. 

Det bemærkes, at betalingen for husleje og for el og varme for beboere på ple-
jehjem og beskyttede boliger registreres på funktion 5.34, gruppering 94 og 96. 

Der er på funktionen autoriseret følgende driftsgrupperinger: 

 
01 Personlig og praktisk hjælp omfattet af frit valg af leverandør (hjemme-

hjælp). (§§ 71, 75 c, stk. 6) 
Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig 
hjælp og pleje, til hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet og til madserviceordninger, jf. § 71 og 75 c, stk. 6 i lov om 
social service, herunder personlig hjælp og pleje mv. vedrørende børn, 
jf. § 30 i lov om social service, til personer, som er omfattet af frit valg 
af leverandør.  
 
Her registreres endvidere udgifter vedrørende integrerede plejeordnin-
ger (f.eks. integreret hjemmehjælp og hjemmesygepleje) for personer, 
der er omfattet af frit valg af leverandør med hensyn til hjemmehjælp, 
såfremt det ikke er muligt at fordele udgifterne på de relevante gruppe-
ringer. 
 
Det bemærkes at udgifter til ydelser efter servicelovens § 71, som er 
undtaget frit valg af leverandør, jf. § 75 d, skal registreres på gruppe-
ring 11.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til private leverandører af person-
lig og praktisk hjælp ikke registreres her men på gruppering 09.  
 
Udgifter til hjælp, som kommunen yder efter § 71 til personer, som har 
midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 91 i lov om social 
service, registreres på funktion 5.52. 
 

02  Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager 
(§ 76) 

Her registreres udgifter i form af tilskud til hjælp, som modtageren selv 
antager, i de tilfælde hvor kommunen ikke kan stille den nødvendige 
hjælp til rådighed for en person, der har behov for personlig og praktisk 
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hjælp mv. efter §§ 71 og 72, jf. § 76 stk. 1 i lov om social service.  
 

 Endvidere registreres her udgifter vedrørende personer med nedsat 
funktionsevne med behov for personlig og praktisk hjælp i mere end 20 
timer om ugen, som har valgt at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, 
som de selv antager, jf. § 76, stk. 2 i lov om social service, herunder 
hjælp, der udbetales til en nærstående, som passer den pågældende, jf. 
§ 76, stk. 3.  
 

03 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (§ 65) 
Her registreres udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsvarende 
generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes 
bredt til alle pensionister mv., dvs. tilbud som ikke ydes efter en be-
hovsvurdering, som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, stiller 
lokaler til rådighed for eller lignende, jf. § 65 i lov om social service. 

 
04 Hjemmesygepleje 

Her registreres udgifter og indtægter vedrørende hjemmesygepleje, jf. 
lov om hjemmesygeplejerskeordninger. Det bemærkes, at amtskom-
munerne registrerer udgifter til hjemmesygepleje, som ydes i forbindel-
se med ophold i boformer efter §§ 92 og 93 i lov om social service, 
sammen med udgifter til boformen på funktionerne 5.45, 5.50, 5.51, 
5.55 og 5.56. 

 
05 Forebyggende hjemmebesøg 

Her registreres udgifter vedrørende forebyggende hjemmebesøg til æl-
dre, jf. lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre mv. 

 
 
06  Afløsning, aflastning og genoptræning, (jf. Servicelovens § 72, § 73, § 

73a og § 86.)  
Her registreres udgifter til afløsning eller aflastning til ægtefælle, for-
ældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 72 i lov om social service, herun-
der udgifter til serviceydelser til brugere af daghjem og dagcentre, der 
drives i henhold til § 72 i love om social service. 
 
Desuden registreres her udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt op-
træning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betyde-
lig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale pro-
blemer, jf. § 73 i lov om social service. 
 
Endvidere registreres her udgifter til genoptræning til afhjælpning af 
fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i 
tilknytning til en sygehusindlæggelse samt udgifter til hjælp til at ved-
ligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer med nedsat fy-
sisk eller psykisk funktionsevne, jf. § 73 a i lov om social service. 
 
Her registreres endvidere udgifter til behandling af personer med bety-
delig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med sær-
lige sociale problemer, når behandlingen ikke kan opnås gennem anden 
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lovgivning, jf. § 86 i lov om social service. 
 
Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter §§ 72-73, 73 a, 78, 
79 og 86 til personer, som har ophold i almene boliger mv., jf. § 81 i 
lov om social service, og til personer med ophold i plejehjem og be-
skyttede boliger efter § 140, registreres ligeledes her. 
 
Udgifter til hjælp, som amtskommunen yder efter §§ 72, 73 og 86 til 
personer, som har ophold i boformer efter §§ 92-94, jf. § 81 i lov om 
social service, registreres derimod på de relevante funktioner 5.42, 
5.45, 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56.  Udgifter til hjælp, som amtskommunen 
yder efter §§ 78 og 79 til personer, som har ophold i boformer efter §§ 
92 og 93, registreres på de relevante funktioner 5.50, 5.51, 5.55 og 
5.56. 
 
Udgifter til hjælp, som kommunen yder efter §§ 73, 73 a og 86 til per-
soner, som har midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 91 i 
lov om social service, registreres på funktion 5.52. 
 
Udgifterne til aflastning efter § 72 uden for hjemmet i form af dag-, 
nat- eller døgnophold i plejeboliger eller i plejefamilie mv. registreres 
på de relevante funktioner for de pågældende institutioner og boformer 
(funktionerne 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56 samt for børn og unge funktio-
nerne 5.20 og 5.23). 
 

07 Amtskommunal medfinansiering (§ 131 d) 
Her registreres amtskommunernes udgifter til medfinansiering af udgif-
ter til en kommunal opgaveløsning inden for pleje og omsorg mv. af 
ældre og handicappede, som er alternative tilbud til grundtakstfinansie-
rede tilbud efter §§ 131 a og 131 c i lov om social service, og hvor de 
kommunale tilbud skønnes at nedsætte amtskommunens udgifter efter 
§§ 131 a og 131 c, jf. § 131 d i lov om social service. Den amtskommu-
nale medfinansiering kan omfatte den del af udgiften til den kommuna-
le opgaveløsning, der overstiger den modsvarende grundtakst efter §§ 
131 a og 131 c, jf. § 131 d. Der henvises i øvrigt til de generelle 
bemærkninger i indledningen til hovedkonto 5 vedrørende 
amtskommunal medfinansiering efter § 131 d i lov om social service. 
 

08 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (§ 71, 
jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret indtil 30. april 2004. 

Her registreres udgifter til private firmaers, selvejende institutioners og 
enkelte personers leverancer af personlig og praktisk hjælp, herunder 
madserviceordninger, efter § 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e i lov om soci-
al service. 

 
09 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (§71, 

jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e) for ydelser leveret fra og med 1. maj 2004, samt 
andre ydelser leveret af private leverandører. 

Her registreres udgifter til private firmaers, selvejende institutioners og 
enkelte personers leverancer af personlig og praktisk hjælp, herunder 
madserviceordninger, efter § 71, jf. §§ 75 c, 75 d og 75 e i lov om soci
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al service. 
 
Her registreres endvidere udgifter afholdt til andre ydelser leveret af 
private producenter af serviceydelser. 
 

11 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leve-
randør (§71, jf. § 75 d i lov om social service) 
Her registreres udgifter til kommunens egen leverance af personlig 
hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i 
hjemmet og madserviceordninger, jf. § 71, herunder personlig hjælp 
og pleje m.v. vedrørende børn, jf. § 30, til personer, som ikke er om-
fattet af frit valg af leverandør, jf. § 75 d. Det er personer, som er be-
boere i plejehjem m.v., jf. § 140, lejere i plejeboligbebyggelser, der er 
omfattet af lov om almene boliger, samt støttede private andelsboliger 
m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og leje-
re i tilsvarende boligenheder.  
 
Her registreres også udgifter til hjælp, som ydes af amtskommunen ef-
ter § 71. 
 
Det bemærkes, at udgifter til hjælp som kommunen yder efter § 71 til 
personer, der er omfattet af frit valg af leverandør, registreres på grup-
pering 01.  
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter til private leverandører af person-
lig og praktisk hjælp skal registreres på gruppering 09. 
 
Udgifter til hjælp som amtskommunen yder efter § 71 til personer, 
som har ophold i boformer efter §§ 92-94, jf. § 81 i lov om social ser-
vice, registreres på de relevante funktioner 5.42, 5.45, 5.50, 5.51, 5.55 
og 5.56. Udgifter til hjælp som amtskommunen yder efter § 78 og § 79 
til personer, som har ophold i boformer efter § 92 og § 93, registreres 
på de relevante funktioner 5.50, 5.51, 5.55 og 5.56. 
 
Amtskommunen registrerer endvidere udgifter til personlig hjælp og 
pleje mv. efter § 30 til børn og unge, der indgår som et led i et døgn-
ophold for børn og unge, jf. § 40 b, sammen med udgifterne til selve 
døgnopholdet på de relevante funktioner 5.20, 5.21, 5.23 og 5.24.  
 
Udgifter til hjælp som kommunen yder efter § 71 til personer, som har 
midlertidigt ophold i kommunale botilbud efter § 91, registreres på 
funktion 5.52.     

 
92  Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (§ 82) 

Her registreres betalinger for personlig og praktisk hjælp (hjemme-
hjælp), jf. § 82 i lov om social service. 
 

93 Beboeres betaling for service 
Her registreres beboeres betaling for diverse serviceydelser, herunder  
kost, vask, transport mv. Betaling for husleje og for el varme for bebo-
ere på plejehjem og beskyttede boliger registreres på henholdsvis grup-
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pering 94 og 96 på funktion 5.34. 
 

95 Beboeres særlige servicebetaling 
Her registreres betaling for særlig service fra beboere, som modtager 
højeste eller mellemste førtidspension, jf. § 83 i lov om social service. 

 
5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 
På denne funktion registreres driftsudgifter og indtægter vedrørende boligdelen 
af plejehjem og beskyttede boliger efter § 140 i lov om social service, herunder 
driftsudgifter vedrørende daghjem og dagcentre i tilknytning til plejehjem og 
beskyttede boliger, samt selvejende daghjem og dagcentre, der drives i henhold 
til § 72 i lov om social service (dvs. som ikke er en del af de generelle tilbud 
med aktiverende og forebyggende sigte efter § 65). 
 
På funktionen registreres endvidere udgifterne til el og varme vedrørende ple-
jehjem og beskyttede boliger samt daghjem og dagcentre, der drives i henhold 
til § 72 i lov om social service.  
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende serviceydelser i form af 
personlig og praktisk hjælp, afløsning og aflastning, socialpædagogisk støtte 
samt genoptræning mv. til beboere på plejehjem og beskyttede boliger, herun-
der til brugere af daghjem og dagcentre, registreres funktion 5.32. 
 
Det bemærkes endvidere, at udgifter og indtægter vedrørende klubber og tilsva-
rende generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte, som tilbydes 
bredt til alle pensionister mv., som kommunen iværksætter eller yder tilskud til, 
stiller lokaler til rådighed for eller lignende efter § 65 i lov om social service 
registreres på funktion 5.32, gruppering 03. 
 
Det bemærkes, at amtskommunernes betaling af udgiften over grundtaksten for 
ophold i plejehjem og beskyttede boliger efter § 140, jf. § 131 a i lov om social 
service, registreres på funktion 5.34. 
 
Der er på funktionen autoriseret to driftsgrupperinger (gruppering 94 og 96) til 
registrering af beboeres betaling for henholdsvis husleje, jf. § 7 i Socialministe-
riets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger, og for el og varme, jf. 
§ 11, stk. 1 i Socialministeriets bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede 
boliger. 
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   02 Selvejende institutioners aktiver 
   03 Øvrige skattefinansierede aktiver 
 

Funktionen er opdelt i 3 grupperinger, der henviser til de takstfinansierede akti-
ver (hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder m.v.), de selvejende institutioners 
aktiver og de øvrige skattefinansierede aktiver inden for hovedkonto 0 samt 2-
6. 
 
Primo åbningsåret vil værdien på 9.87 være et udtryk for den aktuelle samlede 
værdi af kommunens grunde og bygninger bestemt til videresalg. Denne værdi 
vil herefter hvert år ved regnskabsafslutningen blive reguleret med evt. op- og 
nedskrivninger. Herudover skal værdien reguleres for evt. tilgang eller afgang. 
Der afskrives ikke på grunde og bygninger bestemt til videresalg. 
 
Saldoen for funktionen skal ved regnskabsårets afslutning være identisk med 
den bogførte værdi, der fremgår af kategori ”14 Grunde og bygninger bestemt 
til videresalg” i anlægskartoteket. 
 
Såfremt kommunen har valgt at foretage mellemregning med jordforsynings-
området kan funktionen anvendes til dette. Funktionen anvendes da til opgørel-
se af det regnskabsmæssige resultat for de enkelte udstykninger. Hvis kommu-
nen ønsker at beregne forrentning af udstykningsområdet, registreres dette på 
funktionen med modpost på 9.93. Modpost for skattefinansierede aktiver. For-
rentningen omkostningsføres endvidere på enten funktion 0.02 Boligformål 
eller 0.03 Erhvervsformål med anvendelse af art 0.6 og modposteres 8.87 med 
anvendelse af art 0.9. 
 
Ved udstykningens afslutning udarbejdes et endeligt udstykningsregnskab med 
tilhørende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem 
forventede og faktiske beløb.  
 
Senest i forbindelse med regnskabsafslutningen omkonteres ved brug af art 00 
de byggemodningsudgifter og -indtægter, der er afholdt over funktionerne 0.02 
Boligformål og 0.03 Erhvervsformål til 9.87 og 9.93. 
 
Ligeledes i forbindelse med regnskabsafslutningen udlignes saldi vedrørende 
afsluttede udstykningsforetagender over 9.87 og 9.93 på følgende måde: Så-
fremt udgifterne (incl. evt. forrentning) har oversteget indtægterne, krediteres 
nettobeløbet 9.87 samtidig med en debitering af det tilsvarende nettobeløb på 
9.93. Har indtægterne oversteget udgifterne er konteringen modsat. 
 
Værdien af arealer, som er erhvervet i tidligere regnskabsår, men som i det 
forløbne regnskabsår er inddraget under et udstykningsforetagende, debiteres 
8.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg og krediteres 8.81. Grunde og 
bygninger. Tilsvarende debiteres 9.87 og 9.81 krediteres. 
 
 Kommunens udgifter til overordnede byggemodningsudgifter, eksempelvis 
anlæg af en privat vej, opføres ligeledes på funktion 9.87 med modpost på 9.93. 
Disse specificeres på særskilte konti, og der kan herfra ske en ompostering til 
de respektive udstykningsforetagender, efterhånden som der træffes beslutning 
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10.5  Den kommunale og amtskommunale momsudligningsordning 
 
10.5.1  Bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale momsud-

ligningsordning 
  (Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse  
  nr. 1263 af 10. december 2004) 
 

I medfør af § 1, stk. 2, og § 5 i lov om udligning af visse kommunale og 
amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om Det kommunale Momsfond, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 623 af 25. juli 2002, fastsættes:  

Kapitel 1 

Opgørelse af beløb til refusion 

§ 1. De beløb, der refunderes af udligningsordningen, omfatter momsbetalin-
ger fra (amts)kommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sy-
gehusfællesskab i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, der bogføres 
på hovedkontiene 0-6, bortset fra momsbetalinger, der kan fradrages som ind-
gående moms i et momsregnskab.  

Stk. 2. Beløbene efter stk. 1 bestemmes som summen af følgende udgifter til 
moms (1+2):  
1)   Alle udgifter til moms, der vedrører udgifter (excl. udgifter afholdt på ho-

vedkonto 1. Forsyningsvirksomheder), som regnskabsmæssigt - efter de af 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet autoriserede konteringsregler - registre-
res på artskontiene:  
a)   Hovedart 2 Varekøb, excl. art 2.6 Køb af jord og bygninger.  
b)   4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser  
c)   4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v., medmindre momsudgifterne kan fra-

drages som indgående moms i et momsregnskab for en afgiftspligtig 
virksomhed eller aktivitet. Opgørelsen omfatter endvidere ikke moms-
udgifter på funktion 2.31 Busdrift, 2.33 Færgedrift, 2.35 Jernbanedrift, 
5.30 Ældreboliger og 5.32, grp. 01 Personlig og praktisk hjælp. 

2)   Visse udgifter til moms, som indirekte betales af (amts)kommuner, og Ho-
vedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab via beta-
lings- og tilskudsordninger. De beløb, der indgår i momsudligningsordnin-
gen, beregnes som kommunens andel af det bogførte beløb multipliceret 
med de i bilaget anførte momsandelsprocenter og den gældende momssats, 
divideret med summen af momssatsen og 100, jf. regneeksemplet i bilaget. 
Betalings- og tilskudsordninger, som ifølge de af Indenrigs- og Sundheds-
ministeriet autoriserede konteringsregler registreres på andre funktioner, 
indgår ikke i opgørelsen af beløb til refusion.  

§ 2. Fælleskommunale virksomheders momsudgifter, jf. § 1, anmeldes til re-
fusion af den (amts)kommune, som er regnskabsførende for fællesskabet.  

Stk. 2. Fælleskommunale virksomheder, som af administrative grunde er 
selvstændigt regnskabsførende, kan, såfremt der foreligger godkendelse fra In-
denrigs- og Sundhedsministeriet, jf. dog stk. 3, anmelde købsmoms til refusion 
fra udligningsordningen, gennem fællesskabets (amts)kommuner.  



Budget- og regnskabssystem 10.5  -  side  2 
  
Dato: 1. januar 2005 

Stk. 3. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunal virksomhed, som kan 
henføres til følgende funktioner i Indenrigs- og Sundhedsministeriets autorise-
rede konteringsregler, er dog undtaget fra godkendelse efter stk. 2:  
1)   0.95 Redningsberedskab  
2)   4.10 Centralvaskerier.  

Stk. 4. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale forsynings- og for-
syningslignende virksomheder kan som udgangspunkt ikke opnå godkendelse 
efter stk. 2.  

§ 3. (Amts)kommunerne kan anmelde acontomoms til selvejende institutioner 
med driftsoverenskomst til refusion fra udligningsordningen, indtil den selv-
ejende institutions regnskab optages med artsspecifikation i forbindelse med 
kommunens regnskabsaflæggelse.  

Stk. 2. Den revisionspåtegnede årsopgørelse af momsrefusion må ikke inde-
holde beløb vedrørende acontomoms efter stk. 1.  

§ 4. Købsmomsudgifter, der indgår ved beregningen af huslejeindtægter, om-
fattes ikke af udligningen.  

Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres på den måde, at den opgjorte re-
fusion efter reglerne i § 1 reduceres med et beløb, der beregnes som 7,5 pct. af 
bogførte indtægter på artskonto 7.1 Egne huslejeindtægter.  

Stk. 3. Huslejeindtægter registreret på art 7.1, funktion 5.30 Ældreboliger, 
2.31 Busdrift, 2.33 Færgedrift, 2.35 Jernbanedrift og 5.32, grp. 01 Personlig og 
praktisk hjælp omfattes ikke af bestemmelserne i § 4, stk. 1 og 2.  

§ 5. Købsmomsudgifter, afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansie-
ret af bidrag og tilskud til (amts)kommunen omfattes ikke af udligningen.  

Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres på den måde, at den opgjorte re-
fusion efter reglerne i § 1 reduceres med et beløb svarende til 17,5 pct. af 
(amts)kommunens indtægter fra følgende tilskud og bidrag. Beløbet opføres på 
den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner:  
1)   Drifts- og anlægstilskud fra fonde, private foreninger, institutioner m.v.  
2)   Anlægstilskud fra EU's strukturfonde viderefordelt af den danske stat, og 

direkte anlægstilskud fra EU.  
3)   Lån, som på grund af gunstige vilkår med hensyn til betaling af renter og 

afdrag, ikke skal henregnes til (amts)kommunens låntagning i henhold til 
Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse om kommunernes lån-
tagning og meddelelse af garantier m.v.  

Stk. 3. Tilskud til (amts)kommunale anlægsarbejder, for hvilke der er vedta-
get anlægsbevillinger før 1. juli 1996, undtages fra tilbagebetaling efter stk. 2.  

Stk. 4. Tilskud til (amts)kommunale anlægsarbejder, hvor der ikke er vedtaget 
anlægsbevilling inden 1. juli 1996, men hvor det kan anses for dokumenteret, at 
der inden 1. januar 1997 er givet tilsagn om disse tilskud, undtages fra tilbage-
betaling efter stk. 2. Undtagelse fra tilbagebetaling efter 1. pkt. gælder dog kun, 
hvis tilskuddet er udbetalt senest den 31. december 1998.  

Stk. 5. Tilskud til forskning registreret på funktion 4.01 eller funktion 4.02 
undtages fra tilbagebetaling efter stk. 2.  

§ 6. Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en peri-
ode af 5 år sælges, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til udlig-
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ningsordningen. Beløbet opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag 
under korrektioner.  

Stk. 2. Femårsperioden regnes fra tidspunktet for godkendelse af anlægsregn-
skab for det pågældende arbejde.  

Kapitel 2 

Afregning af refusionsbeløb 

§ 7. Refusionsbeløb i henhold til § 1 udbetales månedligt.  
Stk. 2. Beløb til refusion efter stk. 1 anmeldes på grundlag af saldo på funkti-

on 7.87 til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 10. hverdag i den følgende 
måned. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende hvilke beløb, der kan anmeldes 
til refusion, afgøres endeligt af indenrigs- og sundhedsministeren.  

Stk. 3. Saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret, som tillige omfatter beløb til 
refusion bogført i den regnskabsmæssige supplementsperiode til regnskabsåret, 
fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 1. hverdag i maj må-
ned i året efter udligningsåret. Denne opgørelse skal være forsynet med revisi-
onspåtegning af (amts)kommunens revision, og for Hovedstadens Udviklings-
råd, og Hovedstadens Sygehusfællesskab af deres revision. Hvis der i saldoop-
gørelsen indgår tilskud, som er omfattet af § 5, stk. 3 og 4, skal det fremgå sær-
skilt af revisionspåtegningen, om betingelserne for at lade disse tilskud indgå i 
opgørelsen kan anses for opfyldt.  

Stk. 4. Momsudgifter afholdt i den regnskabsmæssige forsupplementsperiode 
til et regnskabsår anmeldes til refusion fra udligningsordningen sammen med 
momsudgifter afholdt i januar måned i regnskabsåret.  

§ 8. Refusionsbeløb efter § 7 udbetales af Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
snarest muligt i den måned, der følger efter den måned, refusionsanmeldelsen 
skal være Indenrigs- og Sundhedsministeriet i hænde.  

Stk. 2. Refusionsbeløb afrundes til hele kroner.  

Kapitel 3 

Opgørelse og afregning af bidrag til udligningsordningen 

§ 9. Samtlige kommuner og amtskommuner bidrager til de årlige samlede be-
løb efter kapitel 1, som opgøres for henholdsvis kommuner og amtskommuner 
under ét. Bidragene fordeles i overensstemmelse med §§ 10 og 17 i lov om 
kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner i 
forhold til de enkelte kommuners og amtskommuners andel af det samlede 
kommunale henholdsvis amtskommunale beskatningsgrundlag, jf. dog § 33 i 
nævnte lov. De årlige samlede beløb efter kapitel 1 som kommuner og amts-
kommuner bidrager til, tillægges efterregulering vedrørende tidligere år, jf. 
stk. 5 og 6.  

Stk. 2. Til brug for kommunernes og amtskommunernes budgettering af bi-
drag til de samlede beløb efter stk. 1, udmelder indenrigs- og sundhedsministe-
ren senest 1. juli i året før tilskudsåret et foreløbigt beløb herfor for henholdsvis 
kommuner og amtskommuner.  

Stk. 3. Det samlede foreløbige bidrag for alle kommuner og amtskommuner, 
jf. stk. 2, opgøres af Indenrigs- og Sundhedsministeriet på grundlag af en frem-
skrivning af den refusion, der skønnes udbetalt i året forud for udligningsåret.  
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Stk. 4. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan på grundlag af et ændret skøn 
over den samlede refusion i udligningsåret ændre de foreløbigt opgjorte udlig-
ningsbidrag.  

Stk. 5. Efter udløbet af tilskudsåret beregnes på grundlag af de faktisk udbe-
talte beløb efter kapitel 1 et endeligt beløb efter stk. 1. Forskellen mellem det 
endelige beløb og det foreløbige beløb efter stk. 2 indregnes i de samlede årlige 
beløb efter stk. 1 for tilskudsåret to år efter det tilskudsår, som forskelsbeløbet 
vedrører.  

Stk. 6. Når oplysninger om de faktiske beskatningsgrundlag for tilskudsåret 
foreligger, foretages i overensstemmelse med § 33 i lov om kommunal udlig-
ning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner en efterregulering 
mellem henholdsvis kommunerne og amtskommunerne af beløbet efter stk. 2. 
Medfører efterreguleringen, at der opstår et ufordelt restbeløb i forhold til belø-
bet efter stk. 2, indregnes det i de samlede årlige beløb efter stk. 1 for tilskuds-
året tre år efter det tilskudsår, som det ufordelte restbeløb vedrører.  

§ 10. De årlige udligningsbidrag i henhold til § 9, stk. 1, afregnes til staten 
ved, at 1/12 af de beløb, der er meddelt i henhold til § 9, stk. 2, fradrages de 
månedlige beløb, som udbetales fra Told- og Skattestyrelsen i henhold til § 15 i 
lov om kommunal indkomstskat.  

Stk. 2. De årlige udligningsbidrag, jf. stk. 1, for et bestemt udligningsår af-
regnes fra og med den 1. april i udligningsåret og til og med den 1. marts i det 
efterfølgende udligningsår.  

Kapitel 4  

Særlige regler for Københavns, Frederiksberg og Bornholms Kommuner samt 
Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab  

§ 11. Af Københavns og Frederiksberg Kommuners refusion efter kapitel 1 
fordeles 84 pct. til udligning mellem kommuner og 16 pct. til udligning mellem 
amtskommuner.  

Stk. 2. Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab bi-
drager ikke til udligningsordningen.  

Stk. 3. Refusion til Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehus-
fællesskab efter kapitel 1 udlignes mellem amtskommunerne.  

Stk. 4. Af Bornholms Kommunes refusion efter kapitel 1 fordeles 60 pct. til 
udligning mellem kommuner og 40 pct. til udligning mellem amtskommuner.  

Kapitel 5 

Beregning af generelle tilskud 

§ 12. Ved beregningen af generelle tilskud efter lov om kommunal udligning 
og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner opgøres nettodrifts- og 
anlægsudgifter i kommuner og amtskommuner excl. momsrefusion efter kapitel 
1.  
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Kapitel 6 

Ikrafttræden m.v. 

§ 13. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i særlige tilfælde bestemme, at 
afregningen af refusionsbeløb og udligningsbidrag sker på en anden måde end 
fastlagt i denne bekendtgørelse.  

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2004, og har virkning fra 
og med regnskabsåret 2004.  

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1130 af 13. december 2002 om den kommunale og 
amtskommunale momsudligningsordning ophæves.  

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 12. december 2003 

Lars Løkke Rasmussen 

/Søren H. Thomsen 
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Positivliste  

Artkonto  Funktion     Momsandelsprocent  
         (Drift: 

DR1)  
(Anlæg: DR3) 

Kommuner  
5.9  0.14  Sanering  -  40  
5.9  0.30  Fælles formål  45  85  
5.9  0.31  Stadion og idrætsanlæg  45  85  
5.9  0.32  Idræts- og svømmehaller  45  85  
5.9  0.33  Friluftsbade  45  85  
5.9  0.35  Andre fritidsfaciliteter  45  85  
4.6  3.10  Bidrag til statslige og private skoler  25  85  
5.9  3.10  Bidrag til statslige og private skoler  25  85  
4.6  3.12  Efterskoler og Ungdomskostskoler  25  85  
5.9  3.12  Efterskoler og Ungdomskostskoler  25  85  
5.9  3.60  Museer  35  85  
5.9  3.63  Musikarrangementer  10  85  
5.9  3.64  Andre kulturelle opgaver  35  85  
5.9  3.74  Lokaletilskud  65  -  
5.9  5.08  Støtte til frivilligt socialt arbejde  15  -  
5.9  5.19  Tilskud til puljeordninger og private 

klubber  
25  -  

*5.2  5.54  Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig-
indretning, befordring og pasning af 
døende  

95  -  

5.9  5.60  Introduktionsprogram mv.  25  85  
5.2  5.83  Kommunal tandpleje  15  85  
5.9  5.38  Beskyttet beskæftigelse  70  85  
5.9  5.39  Aktivitets- og samværstilbud  70  85  
****4.0  5.20  Plejefamilier og opholdssteder for 

børn og unge  
25  -  

****4.0  5.21  Forebyggende foranstaltninger  25  -  
****4.0  5.23  Døgninstitutioner for børn og unge  25  -  
****4.0  5.42  Botilbud til personer med særlige 

sociale problemer  
25  -  

****4.0  5.45  Behandling af stofmisbrugere  25  -  
****4.0  5.46  Rådgivning af stofmisbrugere  25  -  
***½*4.0  5.50  Botilbud til længerevarende ophold 

for udviklingshæmmede, fysisk han-
dikappede m.v.  

25  -  

****4.0  5.51  Amtskommunale botilbud til midler-
tidigt ophold af udviklingshæmmede, 
fysisk handikappede, m.v.  

25  -  

****4.0  5.52  Kommunale botilbud til midlertidig 
ophold for personer med særlige be-
hov  

25  -  

****4.0  5.55  Botilbud til længerevarende ophold 
for sindslidende  

25  -  

****4.0  5.56  Amtskommunale botilbud til midler- 25  -  
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tidigt ophold for sindslidende  
* **5.9  5.98  Beskæftigelsesordninger. Gruppering 

18  
   -  

      Udgifter ved undervisning i dansk 
som andetsprog for aktiverede kon-
tanthjælpsmodtagere  

10  85  

Amtskommuner  
4.6  3.10  Bidrag til statslige og private skoler  25  85  
4.6  3.12  Efterskoler og ungdomskostskoler  25  85  
4.6  3.42  Bidrag til private og statslige skoler 

og kurser  
25  85  

5.9  3.46  Social- og sundhedsuddannelser  25  85  
5.9  3.47  Sygeplejeuddannelser  25  85  
5.9  3.48  Pædagogisk grunduddannelse  25  85  
5.9  3.60  Museer  35  85  
5.9  3.63  Musikarrangementer  10  85  
5.9  3.64  Andre kulturelle opgaver  35  85  
5.9  3.74  Lokaletilskud  65  -  
4.0 ** 4.01  Somatiske sygehuse  25  -  
4.0 ** 4.02  Psykiatriske sygehuse og afdelinger 25  -  
4.0 ** 4.40  Rekonvalescenthjem og efterbehand-

lingsklinikker  
25  85  

5.9  5.08  Støtte til frivilligt socialt arbejde  15  -  
****4.0  5.20  Plejefamilier og opholdssteder for 

børn og unge  
25  -  

****4.0  5.21  Forebyggende foranstaltninger  25  -  
****4.0  5.23  Døgninstitutioner for børn og unge  25  -  
5.9  5.38  Beskyttet beskæftigelse  70  85  
5.9  5.39  Aktivitets- og samværstilbud  70  85  
5.9  5.40  Revalidering  70  85  
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**4.0  5.42  Botilbud til personer med særlige 

sociale problemer  
25  -  

****4.0  5.45  Behandling af stofmisbrugere  25  -  
****4.0  5.46  Rådgivning af stofmisbrugere  25  -  
****4.0  5.50  Botilbud til længerevarende ophold 

for udviklingshæmmede fysisk, han-
dikappede m.v.  

25  -  

****4.0  5.51  Amtskommunale botilbud til midler-
tidigt ophold af udviklingshæmmede, 
fysisk handikappede, m.v.  

25  -  

****4.0  5.52  Kommunale botilbud til midlertidig 
ophold for personer med særlige be-
hov  

25  -  

****4.0  5.55  Botilbud til længerevarende ophold 
for sindslidende  

25  -  

****4.0  5.56  Amtskommunale botilbud til midler-
tidigt ophold for sindslidende  

25  -  

*5.2  5.54  Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig-
indretning, befordring og pasning af 
døende  

95  -  

*    Gælder ikke for motorkøretøjer samt plejevederlag og hjælp til medicin 
mv. ved pasning af døende i eget hjem.  

**  Gælder for selvejende/private sygehuse mv.  
***   Gælder kun for posteringer på artskonto 5.9, funktion 5.98, gruppering 18.  
****  Gælder alene registreringer på ejerstedkode 2 Selvejende / private insti-

tutioner uden driftsoverenskomst med kommune / amt.  

Regneeksempel:  
Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 0.30 Fælles formål, art 5.9).  
Beløb til refusion: 1.000 kr. x 45% x 25/125=90 kr.  
Der registreres i eksemplet følgende i det kommunale budget- og regnskabs-

system:  
-   Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. - 90 kr. = 910 kr. 

registreres på funktion 0.30 Fælles formål, art 5.9.  
-   Den beregnede momsudgift, dvs. 90 kr. registreres på funktion 7.87, gruppe-

ring 03.  
-   Momsrefusionen, dvs. 90 kr. registreres på funktion 7.87, gruppering 02.  

 




