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Vedr. anvendelsen af ejerforholdskode 2 og 4 i forhold til private daginstitutioner
Anvendelsen af ejerforholdskode 2 og 4 er beskrevet i afsnit 2.3 i budget- og regnskabssystem for kommuner. Herudover kan jeg henvise til Social- og Indenrigsministeriets udtalelse af 13. marts 2020 vedr. ejerforholdskode 4, som ligger på www.budregn.sim.dk under "Generelt":
https://budregn.sim.dk/media/37869/udtalelse-vedr-ejerforholdskode4.pdf
Det fremgår af udtalelsen, at med oprettelsen af ejerforholdskode 4 anvendes ejerforholdskode 2 udelukkende i forhold til private og selvejende institutioner, der er optaget
i kommunens regnskab med artsspecifikation som følge af et overenskomstforhold eller overenskomstlignende forhold mellem institutionen og kommunen. Hvis relationen
mellem XX Kommune og de private daginstitutioner har en sådan karakter, at de ikke
skal optages i kommunens regnskab, er udgangspunktet, at ejerforholdskode 4 kan
anvendes. Det forudsætter dog, at der er tale om køb af ikke-momsbelagte tjenesteydelser, der er et alternativ til kommunale daginstitutioner.
Det er imidlertid ikke tilfældet i forhold til de private daginstitutioner. Der købes ikke en
tjenesteydelse, men ydes et drifts- og administrationstilskud i henhold til dagtilbudslovens §§ 36 og 38. For at sikre konkurrenceneutralitet i forhold til tilskuddet, der ydes til
kommunale daginstitutioner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst, er der
i henhold til momspositivlisten en moms- og lønsumsandelsprocent på hhv. 25 og 100
for tilskuddene til private daginstitutioner.
Da der er tale om et tilskud til private institutioner, er det ministeriets opfattelse, at der
vil være mest rigtigt at anvende ejerforholdskode 2. Det indebærer, at det ikke er fuldt
dækkende, hvad der fremgår af ministeriets udtalelse af 13. marts 2020. Ejerforholdskode 2 kan således både anvendes ved tilskud til selvejende institutioner med driftsoverenskomst og private institutioner uden driftsoverenskomst. Imidlertid må ejerforholdskode 2 ikke anvendes ved køb af tjenesteydelser hos private leverandører, hvilket var en praksis i nogle kommuner før oprettelsen af ejerforholdskode 4. Her skal
der anvendes ejerforholdskode 1 eller 4. Sidstnævnte forudsætter som anført, der er
tale om køb af ikke-momsbelagte tjenesteydelser, der er et alternativ til kommunale tilbud og institutioner. Det forudsættes samtidig, at tjenesteydelsen er optaget på positivlisten i bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner.
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