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Vedrørende ny bekendtgørelse om den kommunale og amtskommunale moms-
udligningsordning 

I bekendtgørelse nr. 1130 af 13. december 2002 (vedlagt) gældende fra 1. januar 2003 
er der foretaget følgende ændringer i forhold til den tidligere bekendtgørelse (nr. 1067 
af 17. december 2001): 

1) Bornholm (kapitel 4, § 11). På baggrund af kommunesammenlægningen på Born-
holm, ændres overskriften til kapitel 4 fra "Særlige regler for Københavns og Frederiks-
berg Kommuner …" til "Særlige regler for Københavns, Frederiksberg og Bornholms 
Kommuner …". Endvidere indsættes et stk. 4 i § 11, hvoraf det fremgår, at Bornholms 
Kommunes refusion fordeles med 60 pct. til udligning mellem kommuner og 40 pct. til 
udligning mellem amtskommuner. Herved inkluderes Bornholms Regionskommune i 
momsudligningsordningen.  

2) Ældreboliger (§ 1 og § 4). Af konkurrencemæssige hensyn foreslås alle udgifter ved-
rørende ældreboliger holdt ude af momsudligningen imod tidligere kun anlægsudgifter. 
Dette betyder en ændring af § 1, stk. 2, nr. 1, litra c (sidste sætning), hvor "funktion 
5.30. Ældreboliger, dranst 3 (Anlæg)" ændres til "funktion 5.30. Ældreboliger". Endvide-
re indsættes et stk. 3i § 4, hvoraf det fremgår, at huslejeindtægter på funktion 5.30, art 
7.1 ikke omfattes af tilbagebetalingsbestemmelserne i § 4, stk. 1 og 2. 

3) Kvartalsopgørelser (§ 7). Endeligt foreslås det, at man afskaffer kravet om at ind-
sende kvartalsopgørelser. I den forbindelse slettes følgende sætning i § 7, stk. 2, 2. 
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punktum: ”Beløbene specificeres hvert kvartal i overensstemmelse med en saldoopgø-
relse, der fastlægges af indenrigs- og sundhedsministeren”. 

Kontering af køb ved Statens Serum Institut 

Amternes køb af humandiagnostiske analyser ved Statens Serum Institut konteres på 
art 4.0 Tjenesteydelser uden moms. Samtidig indfortolkes Statens Serum Institut i ’mv.’ 
på momsbekendtgørelsens positivliste, art 4.0, funktion 4.01. Herved får amterne mu-
lighed for at afløfte indirekte betalt moms over positivlisten i forbindelse med køb af 
humandiagnostiske analyser med den samme momsandel (25) som ved køb af ydelser 
på bl.a. private somatiske sygehuse.  
 
Kontering af køb ved ikke-momsregistrerede sociale opholdssteder  
 
Amters og kommuners køb af ydelser ved private sociale opholdssteder uden drifts-
overenskomst konteres på art 4.0 Tjenesteydelser uden moms med mindre andet er 
anvist i budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Denne type 
betaling registreres under ejerforholdskode 2 Private/selvejende institutioner. Mellem-
kommunale betalinger i forbindelse med private sociale opholdssteder konteres på art 
4.7/4.8.  

Med køb af ydelser ved private sociale opholdssteder henvises til køb af pladser og 
behandlinger til fx sindslidende, fysisk handicappede, børn og unge under funktioner-
ne:  

5.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge  
5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 
5.23 Døgninstitutioner for børn og unge 
5.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer  
5.45 Behandling af stofmisbrugere 
5.46 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 
5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv.  
5.51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold af udviklingshæmmede, fysisk handicappede mv. 
5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov 
5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende  
5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold til sindslidende 
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