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ORIENTERING OM ÆNDRINGER I
"BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"
Hermed fremsendes orientering om registrering af produktionsskoler og om registreringen af selskabsskatter m.v. Endvidere er der foretaget en præcisering af registreringen af
forskudsvise og ikke-forskudsvise udlagte børnebidrag.
Registrering af produktionsskoler
Produktionsskoler har efter de nye regler
skoler og produktionsskoler m.v. af 14.
trådte i kraft den 1. januar 1996, fået en
stilling. Det indebærer bl.a, at der efter
nisteriets opfattelse med den nye lov ikke
ne indgås driftsoverenskomster mellem en
og en kommune.

i lov om daghøjjuni 1995, som
mere selvstændig
Undervisningsmilængere vil kunproduktionsskole

Dette indebærer efter de gældende regler for registreringen
af selvejende institutioner i kommunens budget og regnskab,
at selvejende produktionsskoler ikke længere kan optages i
kommunens budget og regnskab, hvorfor produktionsskolens
momsudgifter heller ikke kan afløftes over momsudligningsordningen.
Da der har været uklarhed omkring de nye regler, vil Indenrigsministeriet som en overgangsordning være indforstået
med, at regnskaberne for selvejende produktionsskoler, som
hidtil har haft en driftsoverenskomst med kommunen, optages
i kommunens regnskab for 1996. Fra og med budget 1997 vil
der derimod ikke længere være mulighed for at optage en
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produktionsskoles budget og regnskab i kommunens budget og
regnskab. Det vil således kun være kommunens udgifter til
grundtilskud og øvrige tilskud til produktionsskoler som
registreres på funktion 5.98, gruppering 16. Registreringen
foretages på art 5.9.
Registrering af forskudsvise og ikke-forskudsvise udlagte
børnebidrag m.v.
I orienteringsbrev af 8. juli 1996 til samtlige kommuner og
amtskommuner m.fl. har Indenrigsministeriet orienteret om
registreringen af forskudsvise og ikke-forskudsvise udlagte
børnebidrag. Der er fra og med regnskab 1996 foretaget en
registreringsmæssig adskillelse af de ikke-forskudsvise og
de forskudsvise udlagte bidrag på henholdsvis gruppering 10
og 11 på funktion 8.52.
På baggrund af en række henvendelser fra kommuner skal det
præciseres, at ændringen vedrører alle former for forskudsvise henholdsvis ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag. Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag, herunder
børnebidrag, ægtefællebidrag og uddannelsesbidrag, registreres således på gruppering 10 og forskudsvise udlagte
underholdsbidrag, herunder særlige bidrag, registreres på
gruppering 11. Navnene på gruppering 10 og 11 ændres for at
præcisere dette til 10 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag og 11 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag.
Registreringen er som tidligere meddelt gældende fra og med
regnskab 1996.
Registrering af forskudsbeløb af selskabsskatter m.v.
I orienteringsbrev af 8. juli 1996 er udmeldt ændringer til
kontoplanen og konteringsreglerne for funktion 8.92 Selskabsskat m.v. Ændringerne er gældende fra og med budget
1997. De nye regler havde baggrund i de ændrede regler vedrørende statens afregning til kommunerne af den kommunale
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andel af selskabsskatter m.v., som fra og med 1996 udbetales til kommunerne ved begyndelsen af hver måned til foreløbig dækning af kommunens andel af de pågældende skatter.
I konteringsreglerne for gruppering 01 Forskudsbeløb af
selskabsskat m.v. er det i brev af 8. juli 1996 anført, at
kommunerne skal registrere den budgetterede kommunale andel
af selskabsskatter m.v. af selskaber, der er hjemmehørende
i kommunen. Kommunerne skal imidlertid samtidig på gruppering 01 budgettere med beløb til viderefordeling til henholdsvis fra andre kommuner. Både beløbet til viderefordeling og selskabsskatten af kommunens egne selskaber vil for
budgetåret 1997 vedrøre indkomståret 1996. Den faktiske viderefordeling af selskabsskat m.v. vedrørende indkomståret
1996 foretages i 1999.
Konteringsreglerne for gruppering 01 vil blive tilpasset
ved næste udsendelse af rettelsessider, så det klart fremgår at viderefordelte beløb også budgetlægges på grupperingen.
På gruppering 02 registreres den faktiske viderefordeling
af beløb til henholdvis fra andre kommuner, som foretages
to år efter budgetåret. Gruppering 02 skal ikke anvendes i
1997, da der ikke foretages viderefordeling vedrørende indkomståret 1994.

Henvendelse vedrørende ovenstående kan rettes til Steen
Iversen (tlf. 33 92 37 79) eller til Jens Sperling (tlf. 33
92 36 97).

Med venlig hilsen

Steen Iversen

