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Orienteringsskrivelse vedr. Budget- og regnskabssystemet for kommuner og
amtskommuner samt vedr. 40. omgang.
Hermed orienteres kommuner og amtskommuner om ændringer i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner” som følge af lov nr. 497 af 7. juni 2006
om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion
og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v.
samt om momsfondet.
Fra 1. januar 2007 omlægges momsudligningsordningen således, at kommuner og
regioner ikke skal finansiere de statslige udgifter til momsrefusion ved bidragsbetalinger til udligningsordningen. Momsrefusionsordningen finansieres fremadrettet via en
regulering af kommuners og regioners bloktilskud.
Bidragene til momsudligningsordningen vedrørende regnskab 2006, der forfalder til
betaling i januar 2007, februar 2007 og marts 2007 bortfalder således, og kommuner
og amtskommuner skal om følge heraf ikke restanceføre bidragene i regnskabet for
2006.
På den baggrund udgår følgende i budget- og regnskabssystemet for kommuner og
amtskommuner i afsnit 4.7 under funktion 7.87 Udligning af købsmoms:
”Bidrag, der afregnes den 1. januar, 1. februar og 1. marts, restanceføres i regnskabet
for foregående regnskabsår.”
Følgende er fortsat gældende for regnskab 2006:
”Købsmomsrefusion opgjort på grundlag af supplementsregnskabet skal – i det omfang
refusionen først udbetales efter supplementsperiodens afslutning – restanceførses i
regnskabet for foregående år.”
Følgende sider ændres i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner: Afsnit 4.7
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UDLIGNING AF KØBSMOMS
7.87 Udligning af købsmoms
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende den mellemkommunale udligning af udgifter til købsmoms, jf. afsnit 2.6.2.
Registreringen foretages under dranst 7, hovedart 6, på efterfølgende udtømmende, autoriserede grupperinger Til de enkelte grupperinger skal knyttes følgende bemærkninger.
Gruppering 01 Bidrag til udligningsordning udmeldes af Indenrigsministeriet i
juni måned forud for budgetåret. Bidraget afregnes med 1/12 månedligt fra og
med 1. april i regnskabsåret til og med 1. marts i det følgende år.
Efterregulering vedrørende to års tidligere momsudligningsbidrag for de kommuner der selvbudgetterer udmeldes i indeværende regnskabsår og afregnes i 4.
kvartal.
Gruppering 02 Refusion af købsmoms og gruppering 03 Udgifter til købsmoms
budgetlægges med lige store beløb.
Det bemærkes, at da refusionsindtægterne på gruppering 02 registreres som
»negative udgifter«, vil gruppering 02 og gruppering 03 for ét bestemt regnskabsår opveje hinanden.
Indholdet af grupperingerne 02 og 03 bestemmes af udgifterne på hovedkonto
0-6, idet refusionsberettiget købsmoms skal opføres på gruppering 03 - og ikke
på de enkelte funktioner under hovedkonto 0-6.
På gruppering 04 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms budgetteres og
regnskabsføres tilbagebetaling af momsrefusion i forbindelse med indtægtsdækket driftsvirksomhed (huslejeindtægter), købsmoms af anlægsudgifter ved
salg af anlæg inden for 5 år samt tilbagebetaling af 17½ % af tilskud fra fonde,
private foreninger, institutioner mv. og EU-anlægstilskud, jf. afsnit 2.6.2.
Vedrørende regnskabsføringen i supplementsperioden gælder følgende:
Købsmomsrefusion opgjort på grundlag af supplementsregnskabet skal - i det
omfang refusionen først udbetales efter supplementsperiodens afslutning - restanceføres i regnskabet for foregående regnskabsår.

SKATTER
7.90 Kommunal og amtskommunal indkomstskat
På denne funktion registreres indtægter og udgifter i forbindelse med kommunal og amtskommunal indkomstskat. Registreringen sker under dranst 7 på udtømmende, autoriserede grupperinger.
På gruppering 01 registreres den budgetterede udskrivning af kommunal og
amtskommunal indkomstskat af selvangivne indkomster, som udbetales af
Skatteministeriet i form af 1/12-rater i løbet af regnskabsåret. Det gælder både

