
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Alle regioner 

 
 
 
 
Orientering om 19. omgang rettelsessider vedr. ”Budget- og regnskabssystem 
for regioner” 
 
Hermed orienteres om ændringer af ”Budget- og regnskabssystem for regioner”. 
 
Ændring af bekendtgørelsen 
 

I. I henhold til § 21, stk. 5, i regionsloven kan økonomi- og indenrigsministeren 
fastsætte nærmere regler om forholdet mellem indtægter og udgifter i årsbud-
gettet og de flerårige budgetoverslag eller dele heraf. Bemyndigelsesbestem-
melsen er forankret ved § 19 i lov nr. 547 af 18. juni 2012 om en budgetlov. 
 
Med orienteringsskrivelse af 19. juni 2013 blev der indsat en ny § 3, stk. 6, 
hvoraf det fremgår, at i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal ind-
tægter til finansiering af sundhedsområdet, jf. funktionerne 1.90.90-1.90.94 i 
budget- og regnskabssystemet, være større end nettoserviceudgifterne på 
sundhedsområdet, der er omfattet af det regionale udgiftsloft, jf. § 11 i lov om 
en budgetlov. Der indsættes et nyt § 9, hvoraf det fremgår, at økonomi- og in-
denrigsministeren i særlige tilfælde kan meddele dispensation fra bestemmel-
sen i § 3, stk. 6.  
 

II. Det nuværende kapitel 5 ændres til kapitel 6 og § 9 ændres til § 10. Det nu-
værende § 9, stk. 1, deles op i to stykker. 
 

III. Det nuværende § 9, stk. 2, slettes, da den anførte overgangsbestemmelse er 
fuldt indfaset med virkning for regnskab 2014. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015. 

 
Kapitel 2 

1. Ny momsrefusionsbekendtgørelse og positivliste for 2015. 
 
Kapitel 3 og 4 
 

2. Overførsel af anlæg fra hovedkonto 4 til hovedkonto 1-3. 
3. Værdiansættelse af lovpligtige indskud i selskaber. 

 
Kapitel 7 
 

4. Præcisering af konteringsregler vedr. supplementsperioden. 
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5. Øvrige ændringer 
 
Ad 1 Ny momsrefusionsbekendtgørelse og positivliste for 2015 
Der er udstedt en ny bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og 
regioner (nr. 1508 af 16. december 2014) gældende pr. 1. januar 2015. Den nye 
momspositivliste indsættes i afsnit 2.6. Endvidere indsættes den nye bekendtgørelse i 
kapitel 9 i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning for regnskab 2015. 
 
Ad 2 Overførsel af anlæg fra hovedkonto 4 til hovedkonto 1-3 
I forbindelse med budgetlægning og regnskabsaflæggelse skal de tre regionale ho-
vedområders andele af regionens omkostninger og indtægter til fælles formål og ad-
ministration overføres fra hovedkonto 4 til de enkelte områder på hovedkonto 1-3. Det 
præciseres, at det gælder både posteringer vedrørende drift og anlæg, og at overførel-
sen skal ske med relevant dranst-værdi. 
 
Endvidere præciseres det, at art 9.7 Interne indtægter er en negativ udgift i forbindelse 
med overførslerne, jf. konteringsreglerne i afsnit 2.5 i ”Budget- og regnskabssystem for 
regioner”.  
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2015. 
 
Ad 3 Værdiansættelse af lovpligtige indskud i selskaber 
Ved orienteringsskrivelse af 18. december 2008, pkt. 3, blev det fastsat, at de regiona-
le ejerandele i trafikselskaber ikke skal indregnes som et aktiv i balancen, da regio-
nerne ikke kan udtrække ejerandelene som følge af, at deltagelsen i selskaberne er 
fastsat ved lov. Denne regel udvides til at omfatte alle selskaber, hvor regionernes 
indskud er fastsat ved lov, f.eks. letbaner. 
 
Ændringen træder i kraft med virkning fra regnskab 2015. 
 
Ad 4 Præcisering af konteringsregler vedr. supplementsperioden  
Det præciseres, at funktion 6.28.17 alene er en periodeafgrænsningskonto for 
udgifter og indtægter, som afholdes eller indbetales i gammelt regnskabsår, men som 
vedrører nyt regnskabsår. 
 
På funktionen registreres ikke udgifter og indtægter, der ifølge mere specifikke regler 
henføres til øvrige funktioner på hovedkonto 6. Således skal f.eks. tilgodehavender, 
der eksisterer ved årets udgang, men som først indbetales i nyt regnskabsår 
registreres på funktion 6.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol. 
 
Præciseringen har virkning for regnskab 2015. 
 
Ad 5 Øvrige ændringer 
a) I konteringsreglerne til funktion 1.10.01 Sygehuse ændres ejerforholdskoden for 

betaling for indlæggelse på private sygehuse og for indlæggelse på udenlandske 
sygehuse fra ejerforholdskode 2 til 4. Ændringen er en konsekvens af indførelsen 
af ejerforholdskode 4 med virkning fra regnskab 2009. 
 

b) Tidsfristerne for indberetning af den standardiserede økonomiopfølgning justeres i 
oversigten i afsnit 7.4.2, så fristerne svarer til det anførte i pkt. 5 i orienteringsskri-
velse af 31. januar 2014. 

 
c) Økonomi- og Indenrigsministeriets mailadresse, budregn@oim.dk, til brug ved 

indsendelse af diverse oversigter i budgettet er anført de relevante steder i afsnit 
5.2. 
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d) På funktion 5.75.78 præciseres det, at tab og gevinster vedrørende afhændelse af 
swaps skal konteres på funktionen, som det er anført i pkt. 3 i orienteringsskrivelse 
af 27. september 2012.  

 
e) Formkravene til opstillingen af resultatopgørelsen i regionernes regnskab, jf. afsnit 

7.7 i Budget- og regnskabssystem for regioner, ændres, så der kan anføres bloktil-
skud ud for social- og specialundervisningsområdet, idet regionerne har adgang til 
at indtægtsføre en del af sundhedsbloktilskuddet på social- og specialundervis-
ningsområdet som betaling for varetagelsen af visse administrative opgaver som 
udarbejdelse af rammeaftaler mv. 

 
Endvidere anføres i opstillingen af resultatopgørelsen, at regionerne modtager til-
skud fra bløderudligningsordningen, jf. funktion 1.90.94. 
 

Ændringerne træder i kraft med virkning for regnskab 2015. Pkt. e træder dog i kraft 
med virkning for regnskab 2014. 
 
Følgende sider ændres i ”Budget- og regnskabssystem for regioner”: 
 
Afsnit Side Punkt 

Kapitel 0 

0 3 I, II og III 
Kapitel 2 

2.6 6 og 8-9 1 
Kapitel 4 
4.1 3 5a) 
4.4 1 og 4 2 
4.5 7 5d)  
4.6 3 4 
4.6 4 3 
Kapitel 5 
5.2 9, 10 og 12 5c) 
Kapitel 7 
7.0 5 4 
7.4 2 5b) 
7.7 1 5e) 
Kapitel 9
9. indhold 1 1 
9.1 1-7 1 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Henning Elkjær Nielsen 
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efter 2. pkt. henholdsvis 3. pkt. skal fremgå særskilt af beretningen.  
Stk. 2. Beretningen forelægges forretningsudvalget og for så vidt angår bemærkninger, der 

ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under forretningsudvalget, tillige den pågæl-
dende regionale myndighed til besvarelse, inden regionsrådet i et møde træffer afgørelse om 
revisionens bemærkninger og om eventuelle andre spørgsmål vedrørende det pågældende regn-
skab.  

Stk. 3. Beretningen og regionsrådets afgørelse herom indsendes til tilsynsmyndigheden senest 
3 måneder efter modtagelsen af beretningen, dog senest samtidig med afgørelsen vedrørende 
revisionsberetningen om årsregnskabet, jf. § 8. Samtidig sendes afgørelsen til revisionen.  

§ 8. Årsregnskabet aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, således at årsregnskabet 
kan afgives til revisionen inden den 1.maj det følgende år.  

Stk. 2. Efter at revisionen af årsregnskabet er afsluttet, skal dette af revisionen forsynes med 
påtegning om, at revisionen er udført i overensstemmelse med revisionsregulativets bestemmel-
ser.  

Stk. 3. Revisionen afgiver inden den 15. juni beretning om revisionen af årsregnskabet til re-
gionsrådet.  

Stk. 4. Fremgangsmåden i § 7, stk. 1 og 2, finder også anvendelse på revisionens og regions-
rådets behandling af årsregnskabet. Årsregnskabet skal tillige godkendes af regionsrådet.  

Stk. 5. Regionernes årsregnskab sendes inden udgangen af august måned til tilsynsmyndighe-
den sammen med revisionsberetningen og de afgørelser, som regionsrådet har truffet i forbin-
delse hermed. Samtidig sendes afgørelserne til revisionen.  

 

Kapitel 5 

Dispensation 

§ 9. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra be-
stemmelsen i § 3, stk. 6. 

Kapitel 6  

Ikrafttræden  

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. februar 2015.  
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 129 af 30. januar 2014 om regionernes budget- 

og regnskabsvæsen, revision m.v.  

  

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 19. februar 2015. 

 

P.M.V. 

E.B. 

 

 

Niels Jørgen Mau Pedersen 

/ Søren H. Thomsen  
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Tilbagebetalingsbeløbet, der vil indgå som minuspost i den månedlige saldoopgørelse til 
Økonomi- og Indenrigsministeriet af beløb til momsrefusion, skal registreres på funktion 
5.80.95, gruppering 003. Registreringen af modposterne til tilbagebetalingsbeløb skal 
ske på relevant funktion, hvor indtægten, der har forårsaget tilbagebetalingen, konteres. 
 
For anlægsudgifter gælder, at refunderet købsmoms skal tilbagebetales til momsrefusi-
onsordningen, hvis anlægget sælges inden for en periode af 5 år. Denne tilbagebeta-
lingsregel administreres som udgangspunkt således, at tilbagebetalingen opgøres lø-
bende i forbindelse med salget af anlægget.  
 
Ved salg af samlede anlæg er det tilstrækkeligt at opgøre tilbagebetalingen ved regions-
rådets godkendelse af anlægsregnskabet. Ved etapevis salg af et anlæg, f.eks. bygge-
grunde, skal tilbagebetalingen ske løbende eller mindst én gang årligt, således at refun-
deret købsmoms tilbagebetales for de dele af anlægget, der er etableret i en periode på 
op til 5 år før salget 
 
Refusionen af købsmoms, som skal tilbagebetales, opgøres på grundlag af an-
lægsregnskabets udgifter på de momsbærende arter. Der tilbagebetales en andel af 
refusionen svarende til salgsindtægternes andel af de samlede udgifter i regnskabet 
inkl. moms. Tilbagebetalingen kan dog højst svare til den refusion, der er udbetalt. 
 
Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet som 
en minuspost under gruppering 003. Registreringen af modposterne til tilbagebetalings-
beløb skal ske på relevant funktion, hvor salgsindtægten, der har forårsaget tilbagebeta-
lingen, konteres. 
 
Ved udbetaling af erstatninger for skader eller lignende skal købsmoms refunderet i 
forbindelse med udbedring af den pågældende skade ikke tilbagebetales. 
 
Købsmomsudgifter afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af tilskud til 
regionen fra fonde, private foreninger, institutioner mv. er ikke omfattet af refusion. Til-
skud fra offentlige myndigheder og andre offentlige instanser er som udgangspunkt ikke 
omfattet af refusionsordningens tilbagebetalingsregel. 
 
Denne regel administreres ved, at et beløb svarende til 17,5 pct. af de nævnte typer af 
tilskud tilbagebetales til momsrefusionsordningen. 
 
Det gælder dog som en undtagelse, at forskningstilskud registreret på funktion 1.10.01 
Sygehuse ikke er omfattet af tilbagebetalingsreglen. 
 
Tilbagebetalingen opføres på saldoopgørelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet som 
en minuspost under gruppering 003 med modpost på relevant funktion, hvor tilskuddet, 
der har forårsaget tilbagebetalingen, konteres. 
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BILAG 

Positivliste for regioner 
gældende fra og med regnskab 2015 

 

Artkonto  Funktion     Moms- og lønsums- 
andelsprocent  

         (Drift: DR1) (Anlæg: DR3) 
 Regioner   
4.01) 1.10.01 Sygehuse 39* - 
4.7 og 4.87) 1.10.01 Sygehuse 21* - 
4.08) 1.10.01 Sygehuse 61* - 
4.08) 1.20.10 Almen lægehjælp 61* - 
4.08) 1.20.11 Speciallægehjælp 61* - 
5.2 1.20.25 Høreapparater 75 - 

4.01) 2.10.01 Sociale tilbud, special-
undervisning og rådgivning 25 - 

5.9 3.20.10 Tilskud til kulturelle aktiviteter 40 85 
              
 
 
* Momsandelsprocenten indeholder en lønsumsandelsprocent. 
 
1) Gælder alene ikke-momsbelagte tjenesteydelser fra private leverandører og selv-
ejende institutioner mv. uden driftsoverenskomst, der er et alternativ til kommunale eller 
regionale tilbud og som derfor registreres med ejerforholdskode 4 private. 
2) Gælder alene for registreringer på gruppering 009 Private leverandører af personlig 
og praktisk hjælp. 
3) Gælder alene for registreringer på gruppering 004 Hjemmesygepleje, ejerforholdsko-
de 4 private. 
4) Gælder kun for registreringer på gruppering 012 og 013. 
5) Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. 
til ældre og til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, ejerforholdskode 4 priva-
te. 
6) Gælder ikke for motorkøretøjer. 
7) Gælder ikke for udgifter til højt specialiseret behandling (lands- og landsdelspatien-
ter). 
8) Gælder kun for ydelser købt hos Statens Serum Institut.  
 
 
Beregning af moms- og lønsumsandelsprocenter: 
 
For hver funktion på positivlisten er der beregnet en momsandelsprocent, der afspejler, 
hvor stor en andel af udgifterne til den pågældende ydelse, der er momsbelagt. Tilsva-
rende er der, for de med * markerede relevante ydelser, beregnet en lønsumsandels-
procent, der afspejler, hvor stor en andel af de samlede udgifter til den pågældende 
ydelse, der er lønudgifter. Lønsumsandelsprocenten er efterfølgende omregnet til 
momsandelsprocenten ved at gange lønsumsandelsprocenten med 
(4,12/104,12)/(25/125), idet private leverandører, på de relevante områder, betaler en 
lønsumsafgift på 4,12 pct. af lønsummen+overskud/underskud. Herefter er den omreg-
nede lønsumsandelsprocent og momsandelsprocenten lagt sammen til én moms- og 
lønsumsandelsprocent. Fx er lønsumsandelsprocenten for sygehuse 70 pct., hvilket 
giver en moms- og lønsumsandelsprocent på 14 (70*(4,12/104,12)/(25/125)=13,8).  
Regneeksempel for beløbet til refusion for kommuner: 
 
Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 0.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller, 
art 5.9). 
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Beløb til refusion: 1.000 kr. x 55% x 25/125=110 kr. 
 
Der registreres i eksemplet følgende i det kommunale budget- og regnskabssystem: 
– Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. - 110 kr. = 890 kr. registreres 
på funktion 0.32.31 stadion, idrætsanlæg og svømmehaller, art 5.9. 
– Den beregnede momsudgift, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 
003. 
– Momsrefusionen, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 002. 
Regneeksempel for beløbet til refusion for regioner: 
Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0). 
Beløb til refusion: 1.000 kr. x 39% x 25/125=78 kr. 
Der registreres i eksemplet følgende i budget- og regnskabssystemet for regioner: 
– Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. – 78 kr. = 922 kr. registreres 
på funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0. 
– Den beregnede momsudgift, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 
003. 
– Momsrefusionen, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 002. 
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4.1 – side 3 

 
Fælleskonto 
Fællesudgifter og -indtægter vedrørende sygehuse registreres på omkostningssted 
0001. På fælleskontoen registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan forde-
les på de enkelte sygehuse. 
 
Betalinger til andre regioner vedrørende indlæggelser, ambulant behandling eller un-
dersøgelser på somatiske sygehuse skal ligeledes registreres på det fælles omkost-
ningssted og ved anvendelse af gruppering 810 Betalinger – andre regioner. Såfremt det 
enkelte sygehus disponerer over udgifter til andre regioner i forbindelse med indlæggel-
ser, ambulant behandling eller undersøgelser, kan dette registreres ved at underopdele 
fælleskontoen og lade det enkelte sygehus disponere over en del heraf. Registreringen 
må ikke ske på omkostningsstederne for de enkelte sygehuse. 
 
Betalinger til andre offentlige myndigheder registreres under ejerforholdskode 3 Andre 
offentlige myndigheder. Betaling for indlæggelse på private sygehuse og for indlæggel-
se på udenlandske sygehuse registreres under ejerforholdskode 4 Private leverandører 
af ikke-momsbelagte tjenesteydelser og ved anvendelse af gruppering 820 Betalinger – 
private sygehuse og institutioner 
 
Selvejende og private sygehuse, hvormed regionen har driftsoverenskomst, optages i 
regionens budget og regnskab efter de regler om selvejende og private institutioner, der 
er anført i afsnit 2.3. 
 
Det understreges, at der skal være tale om en egentlig driftsoverenskomst, dvs. at regi-
onen skal have indflydelse på en lang række forhold omkring driften, jf. hvad der er 
gældende for selvejende og private institutioner med driftsoverenskomster på det socia-
le område. Benyttelsesaftaler alene berettiger således ikke til, at selvejende/private 
sygehuse optages i regionens budget eller regnskab. Optages et privat/selvejende sy-
gehus i budgettet og regnskabet, gælder de almindelige regler om mellemregionale 
betalinger (anvendelse af art 4.8 henholdsvis 7.8) i tilfælde af, at andre regioner benyt-
ter pladser på det pågældende sygehus. 
 
Bestemmelserne vedrørende optagelse af selvejende og private sygehuse i regionens 
budget og regnskab gælder også institutioner med driftsoverenskomst, såfremt de hen-
hører under et sygehus. Det er i denne henseende underordnet, om de modtager pati-
enter til indlæggelse eller ambulant behandling. 
 
Hjælpefunktioner 
På funktionen registreres endvidere en række hjælpeaktiviteter, der løses på fælles 
grundlag inden for regionens sygehusvæsen, og som ikke direkte har med patientbe-
handling at gøre. Det drejer sig om aktiviteter, der ofte varetages af selvstændige orga-
nisatoriske enheder, f.eks. kursusafdelinger, centralvaskerier, centralkøkken, befordring 
af patienter. 
 
SYGESIKRING M.V.  
 
På denne hovedfunktion registreres de regionale udgifter og indtægter i medfør af lov 
om offentlig sygesikring. 
 
Der er autoriseret følgende udtømmende funktioner til registrering af de forskellige ud-
giftskategorier: 
 
1.20.10  Almen lægehjælp 
1.20.11  Speciallægehjælp 
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Hovedkonto 4 Fælles formål og administration   
 
Denne hovedkonto omfatter omkostninger og indtægter vedrørende regionens politiske 
virksomhed, den centrale administration og planlægningsvirksomhed, diverse omkost-
ninger og indtægter samt lønpuljer og valg.  
 
For registreringen af administrative omkostninger og indtægter gælder følgende ho-
vedregler: 
 

 Omkostninger og indtægter vedrørende den centrale administration registreres 
alene på hovedkonto 4, såfremt der er tale om tværgående opgavetyper, der ikke 
entydigt kan henføres til ét af de tre områder. Dette gælder, uanset om den cen-
trale administration er samlet på regionsgården, eller om den er opdelt på flere 
geografiske enheder.  

 
 Omkostninger og indtægter vedrørende den administration, som foregår på og 

vedrører den enkelte institution, registreres under institutionen. 
 

 Lønomkostninger til medarbejdere med administrative opgaver registreres på ho-
vedkonto 4, såfremt medarbejderen fuldt ud eller i overvejende grad er beskæfti-
get med tværgående opgaver, der ikke entydig kan henføres til ét af tre regionale 
hovedområder.  

 
De tre regionale hovedområders andele af regionens omkostninger til fælles formål og 
administration overføres i forbindelse med budgetlægning og regnskabsaflæggelse fra 
hovedkonto 4 til de enkelte områder på hovedkonto 1-3, hvor beløbene debiteres ved 
brug af art 0.5 eller art 9.1-9.4. På hovedkonto 4 krediteres beløbene funktion 4.70.99 
ved brug af art 0.9 eller debiteres ved brug af art 9.7 Interne indtægter (negativ udgift). 
 
I forbindelse med bevillingsafgivelsen anvendes på hovedkontoen omkostningsbasere-
de principper, mens der budgettet og regnskabet anvendes både udgifts- og omkost-
ningsbaserede principper. 
 

POLITISK ORGANISATION  

4.10.01 Fælles formål 
På denne funktion registreres omkostninger og indtægter, der ikke kan fordeles på funk-
tionerne 4.10.02-4.10.04, f.eks. modtagelse af delegationer m.v. 
 
4.10.02 Regionsrådsmedlemmer 
På denne funktion registreres alle omkostninger vedrørende regionsrådsmedlemmer, 
herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseom-
kostninger, omkostninger til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn 
til formænd, m.v. Funktionen omfatter såvel omkostninger vedrørende medlemmernes 
deltagelse i regionens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn. 
 
Vederlag m.v., som er skattepligtig indkomst hos modtageren, registreres under hove-
dart 1, mens andre ikke-skattepligtige godtgørelser og lignende registreres under art 
4.0. 
 
Der er autoriseret en driftsgruppering 040 til registrering af vederlag mv. til politikere. 
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Udgifter til skadesudbedringer, erstatninger mv. registreres ved brug af eksterne arter 
på de relevante grupperinger på funktion 4.60.52 eller direkte på funktionen. 
  
Det præciseres, at de administrative omkostninger vedrørende de interne forsikrings-
ordninger skal registreres på funktion 4.20.12 Sekretariat og forvaltninger. 
 
På funktionen anvendes de autoriserede tværgående grupperinger til henholdsvis ar-
bejdsskader, patientskader, inventar- og tyveriforsikringer samt forsikring vedrørende 
ejendomme: 
 
030 Arbejdsskader 
Her registreres udgifter og indtægter forbundet med ansattes arbejdsskader 
 
220 Patientskadeerstatning, sygehuse 
 
Her registreres udgifter og indtægter forbundet med skadeserstatning for patienter på 
de regionale sygehuse. 
 
230 Patientskadeerstatning, praksis og privat sygehus 
Her registreres udgifter og indtægter forbundet med skadeserstatning for patienter i 
behandling hos praktiserende læger og på private hospitaler. 
 
320 Drift og vedligeholdelse 
Her registreres bl.a. udgifter og indtægter vedrørende inventar- og tyveriforsikringer. 
 
410 Ejendomsudgifter og ejendomsvedligehold 
Her registreres bl.a. udgifter og indtægter vedrørende forsikringer relateret til regionens 
ejendomme. 
 
OVERFØRSEL TIL HOVEDKONTO 1-3 

4.70.99 Overførsel - Fælles formål og administration 
De tre regionale hovedområders andele af regionens omkostninger og indtægter til 
fælles formål og administration overføres i forbindelse med budgetlægning og regn-
skabsaflæggelse fra hovedkonto 4 til de enkelte områder på hovedkonto 1-3.  
 
For at vise en korrekt opdeling af hovedkonto 1- 3 på de udgiftsbaserede poster (hove-
dart 1-9) og de omkostningsbaserede poster (hovedart 0), er det nødvendigt at fordelin-
gen/omposteringen af de omkostningsbaserede poster fra hovedkonto 4 skal ske via 
hovedart 0, mens de udgiftsbaserede poster fordeles ved brug af hovedart 9. Overførel-
sen sker på gruppering 730 Interne overførsler. I forhold til hovedkonto 2 sker overførs-
len i alle tilfælde ved brug af hovedart 9. 
 
Endvidere anvendes dranst 1 ved overførsel af drift og dranst 3 ved overførsel af anlæg. 
 
På denne funktion krediteres beløbene ved brug af art 0.9 eller debiteres ved brug af art 
9.7 Interne indtægter (negativ udgift), gruppering 730 Interne overførsler og relevant 
dranst-værdi. Fordelingsnøglen fastsættes af regionerne under hensyntagen til de regi-
onale aktivitetsområders belastning af fællesområdet. 
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regionen pr. 31. december havde en beholdning og senere har erhvervet yderligere 
obligationer, skal derfor beregnes i forhold til et vejet gennemsnit af værdien pr. 31. 
december og værdien af senere erhvervede obligationer inden for den pågældende 
serie. 
 
Det bemærkes, at regioner, der ønsker at registrere kursgevinsten/-tabet i forhold til den 
oprindelige købskurs frem for den regulerede kursværdi pr. 31. december, har mulighed 
for at anvende følgende fremgangsmåde: 
 
Ved afhændelse eller udtrækning af obligationer registreres forskellen mellem købs-
værdi (købskurs) og salgsværdi/udtrækningsværdi som kursgevinst eller kurstab på 
funktion 5.75.78, og samtidig tilbageføres forskellen mellem købskurs og kursværdi pr. 
foregående års 31. december som en op- eller nedskrivning over status på hovedkonto 
6 med modpost på balancekonto 6.90.99. 
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Samme regler gør sig gældende ved realiserede tab og gevinster i forbindelse med 
afhændelse af swaps. 
 
Jf. det i afsnit 7.0 omtalte kontinuitetsprincip, hvorefter der af hensyn til vurdering af det 
kommunale regnskab ikke bør gennemføres hyppige ændringer i registreringen, vil det 
være hensigtsmæssigt, at regionen beslutter at lægge sig fast på den ene af de be-
skrevne registreringsmåder. 
 
REFUSION AF KØBSMOMS  
 
5.80.95 Refusion af købsmoms 
På denne funktion registreres indtægter og udgifter vedrørende den statslige refusions-
ordning af købsmoms. 
 
Registreringen foretages under dranst 2, hovedart 8, på efterfølgende udtømmende, 
autoriserede grupperinger Til de enkelte grupperinger skal knyttes følgende bemærk-
ninger. 
 
Gruppering 002 Refusion af købsmoms og gruppering 003 Udgifter til købsmoms bud-
getlægges med lige store beløb. 
 
Det bemærkes, at da refusionsindtægterne på gruppering 002 registreres som »negati-
ve udgifter«, vil gruppering 002 og gruppering 003 for ét bestemt regnskabsår opveje 
hinanden. 
 
Indholdet af grupperingerne 002 og 003 bestemmes af udgifterne på hovedkonto 1-4, 
idet refusionsberettiget købsmoms skal opføres på gruppering 003 - og ikke på de en-
kelte funktioner under hovedkonto 1-4. 
 
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. 
 
OVERFØRSEL TIL HOVEDKONTO 1 og 3 
 
5.90.99 Overførsel – Renter m.v.  
De regionale hovedområders andele (inkl. fælles formål og administration) af regionens 
udgifter og indtægter til renter mv. overføres i forbindelse med budgetlægning og regn-
skabsaflæggelse fra hovedkonto 5 til hovedkonto 1 og 3, hvor beløbene debiteres ved 
brug af dranst 1, art 9.1-9.4 og gruppering 730 Interne overførsler. På denne funktion 
krediteres beløbene ved brug af dranst 1, art 9.7 Interne indtægter og gruppering 730 
Interne overførsler. Fordelingen sker i henhold til den anførte fordelingsnøgle i afsnit 
5.2.5. 
 
Regionens renteindtægter og -udgifter vedrørende udlæg for det sociale område forde-
les ikke, idet modposteringen til 5.35.31 foretages direkte på hovedkonto 2.  
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6.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 
Funktionen skal anvendes til periodisering mellem regnskabsår af f.eks. forudbetalt løn, 
husleje, abonnementsudgifter, m.v. 
 
På funktionen registreres ikke udgifter og indtægter, der ifølge mere specifikke regler 
henføres til øvrige funktioner på hovedkonto 6, f.eks. funktionerne 6.28.14 og 6.52.56. 
 
Saldoen skal svare til summen af: 
 

 forudbetalte beløb i gammelt regnskabsår vedrørende nyt regnskabsår, 
 forudindbetalte beløb i gammelt regnskabsår vedrørende nyt regnskabsår.  

 
Ved regnskabsafslutningen skal saldoen på funktion 6.28.17 i gammelt regnskabsår 
svare til summen af posteringer på funktion 6.28.17 i nyt regnskabsår med modsat for-
tegn. 
 
Saldoen kan både være positiv og negativ og kan derfor både være såvel et aktiv som 
et passiv. Registreringen foretages dog under dranst 8 under alle omstændigheder. 
 
 
6.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med driftsover-
enskomst 
Saldoen skal ved regnskabsafslutningen svare til de samlede finansielle aktiver tilhø-
rende selvejende institutioner med overenskomst. 
 
6.28.19 Tilgodehavender hos kommuner og andre regioner 
Saldoen skal svare til det samlede tilgodehavende, der altid skal kunne specificeres på 
enkeltposter. 
 
På funktionen registreres kontante tilgodehavender hos kommuner og regioner i forbin-
delse med delingsaftalen, jf. § 41, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 877 af 16. september 2005 
om fordeling af aktiver og passiver, rettigheder og pligter og ansatte som følge af opga-
veflytninger den 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen. Kompensations-
beløbet registreres direkte på funktionen med modpost på 6.75.99 Balancekonto. 
Der er autoriseret to grupperinger: 

 
 001 Kontant tilgodehavender hos kommuner som følge af delingsaftalen  
 002 Kontant tilgodehavender hos regioner som følge af delingsaftalen  
 
 
LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER 
6.32.20 Pantebreve 
Saldoen skal svare til det aktuelle resttilgodehavende. Uerholdelige tilgodehavender 
eller tilgodehavender, der er konverteret til tilskud, afgangsføres over balancekonto 
6.75.99. 
 
6.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 
Saldoen skal for noterede aktier svare til kursværdien pr. 31. december. Kursregulering 
foretages over balancekonto 6.75.99.  
 
Modtagelse af fondsaktier samt op- og nedskrivning af aktiernes påtrykte værdi registre-
res alene på hovedkonto 6 - med modpost på balancekonto 6.75.99. 
 



Budget- og regnskabssystem for regioner  

  

Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 

 

4.6 – side 4 

For ikke-noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser, indskudsbeviser o.l.) 
foretages indregningen efter den indre værdis metode opgjort i henhold til senest aflag-
te årsregnskab eller foreløbigt regnskab for de selskaber, som regionen har kapitalan-
dele i. Et selskabs indre værdi er dets egenkapital. Metoden indebærer, at regionen i 
balancen skal indregne en andel af selskabets indre værdi svarende til regionens ejer-
andel. Indre værdis metode finder ligeledes anvendelse på ejerandele i fællesregionale 
selskaber. Dette gælder dog ikke for selskaber, som regionen skal deltage i ved lov. I 
bemærkningerne til regnskabet vises beregningen af den indre værdi for hvert enkelt 
selskab. Værdireguleringen foretages med modpost på balancekonto 6.75.99. 
 
6.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 
Som følge af de meget gunstige lånevilkår, med bl.a. rentefrihed og betydelig afdrags-
frihed, der ydes vedrørende indskud Landsbyggefonden mv. skal saldoen ultimo regn-
skabsåret markeres med ”-” i regionens balance. Reguleringen af de uafviklede indskud 
i Landsbyggefonden m.v. sker med modpost på balancekonto 6.75.99.  
 
I bemærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af regio-
nens uafviklede indskud i Landsbyggefonden m.v. 
 
I balancen opgjort primo for det følgende år skal værdireguleringen tilbageføres, så kon-
toen igen viser det nominelle tilgodehavende.  
 
Der er autoriseret følgende grupperinger hertil: 
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Der er ikke fastsat bestemte formkrav til opstilling af bevillingsoversigten. De eneste 
krav er, som nævnt, at hver enkelt bevilling er entydigt defineret i forhold til kontoplanen 
samt ved den politiske eller administrative enhed, bevillingen er givet til. 
 

Der skal udarbejdes bevillingsoversigt i tilknytning til såvel budgetforslaget som det ved-
tagne budget. Bevillingsoversigten skal vise de poster afgrænset i forhold til kontopla-
nen - hvortil regionsrådet tager bevillingsmæssig stilling. Bevillingsoversigten skal end-
videre omfatte budgettets rådighedsbeløb som minimum specificeret på hovedkontoni-
veau. 
 
Et forslag til bevillingsoversigt uddeles til medlemmerne af regionsrådet i forbindelse 
med budgetforslagets behandling. 
 
Den endelige bevillingsoversigt indsendes senest den 5. januar elektronisk til Økonomi- 
og Indenrigsministeriet på e-mail: budregn@oim.dk. 

 
Beløb i bevillingsoversigten anføres i hele 1.000 kr. 
 
b. Resultatopgørelse 
Resultatopgørelsen opgøres omkostningsbaseret. 
 
Formålet med resultatopgørelsen er at specificere det forventede årsresultat som årets 
indtægter fratrukket årets omkostninger (periodiserede ressourceforbrug).  
 
Resultatopgørelsen skal udarbejdes for sundhedsområdet (hovedkonto 1), social- og 
specialundervisningsområdet (hovedkonto 2) og det regionale udviklingsområde (ho-
vedkonto 3). Indtægter og omkostninger til fælles formål, administration, renter m.v., der 
konteres på hoved 4 og 5, fordeles på hovedkonto 1-3 i både budgettet og regnskabet. 
Ligeledes skal der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af regionens ordi-
nære og ekstraordinære drift. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at 
være tilbagevendende og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet. 
 
Budgettet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet, indeholde en 
resultatopgørelse for sundhedsområdet (hovedkonto 1), social- og specialundervis-
ningsområdet (hovedkonto 2) og det regionale udviklingsområde (hovedkonto 3). Re-
sultatopgørelserne udarbejdes i overensstemmelse med skemaet, der er optrykt som 
bilag 1 i afsnit 5.4.1.  
 
Resultatopgørelserne indsendes ultimo oktober til Økonomi- og Indenrigsministeriet på 
e-mail: budregn@oim.dk. 
 
De budgetterede resultatopgørelser for social- og specialundervisningsområdet og det 
regionale udviklingsområde må ikke udvise et underskud, jf. afsnit 5.2.1. 
 
c. Pengestrømsopgørelse 
Pengestrømsopgørelsen udarbejdes omkostningsbaseret. 
 
Formålet med pengestrømsopgørelsen er at vise budgetårets pengestrømme fordelt på 
regionens samlede drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter. Der skal udarbejdes 
en samlet pengestrømsopgørelse for hele regionen, herunder for de 3 regionale aktivi-
tetsområder (sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling).  



Budget- og regnskabssystem for regioner 5.2  - side  10 

  

Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 
 

Pengestrømmene fra drifts- og investeringsaktiviteterne skal henføres entydigt til ét af 
de tre aktivitetsområder. På social- og specialundervisningsområdet skal pengestrøms-
opgørelsen afdække det likviditetsmæssige mellemværende i forhold til regionens sam-
lede økonomi. Mellemværendet skal forrentes. Pengestrømsopgørelserne udarbejdes 
med udgangspunkt i resultatopgørelserne og investeringsoversigten.  
 
I tilknytning til pengestrømsopgørelsen vises særskilt budgetårets forventede forskyd-
ninger i likviderne samt likviderne ved periodens begyndelse og slutning. I tilknytning til 
pengestrømsopgørelsen vises social- og specialundervisningsområdet mellemværende 
i forhold til regionens samlede økonomi. 
 
Årsbudgettet skal, når det aflægges af forretningsudvalget til regionsrådet indeholde en 
pengestrømsopgørelse for hele regionen. Pengestrømsopgørelsen udarbejdes i over-
ensstemmelse med skemaet, der er optrykt som bilag 2 i afsnit 5.4.2. 
 
Pengestrømsopgørelsen indsendes ultimo oktober til Økonomi- og Indenrigsministeriet 
på e-mail: budregn@oim.dk. 
 
Beløb i pengestrømsopgørelsen anføres i 1.000 kr. 
 
d. Hovedoversigt til budget 
Hovedoversigten udarbejdes udgiftsbaseret. 
 
Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktivi-
teter og deres finansiering. Hovedoversigten danner bl.a. basis for en første opgørelse i 
Økonomi- og Indenrigsministeriet af den regionale sektors budgetter. Det er baggrun-
den for, at hovedoversigten skal indsendes umiddelbart efter budgetvedtagelsen og 
inden indsendelsen af det øvrige budgetmateriale.  
  

Der skal udarbejdes en hovedoversigt til det vedtagne budget. 

Hovedoversigten indsendes primo oktober til Økonomi- og Indenrigsministeriet . 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen det nødvendi-
ge skemamateriale til udarbejdelse og indsendelse af hovedoversigten. 
 
e. Sammendrag af budget 
Sammendraget af budgettet udarbejdes efter udgiftsbaserede principper. 
 
Sammendrag af budget tjener ligesom hovedoversigten informations- og statistikformål. 
Afsnitsopdelingen er den samme, men detaljeringsgraden er større, og sammendraget 
skal omfatte såvel budgetåret som de tre budgetoverslagsår. 
 
Det skyldes, at sammendraget udover de ovennævnte formål også skal opfylde et plan-
lægningsmæssigt sigte. 
 
Specifikationsgraden er ikke den samme overalt i sammendraget. Afhængig af de en-
kelte udgiftsområders karakter og indhold er budgetoplysningerne i sammendraget fast-
lagt ved hovedfunktions- eller funktionsniveau. 
 

Der skal udarbejdes et sammendrag af det vedtagne budget i overensstemmelse med 
det skema, som Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender forud for budgetvedtagel-
sen. 

Sammendrag af budget indsendes senest den 15. november til Danmarks Statistik. 
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Investeringsoversigten skal for det enkelte anlægsarbejde eller for den enkelte ramme-
bevilling indeholde oplysninger om: 
 

 Dato for afgivelsen og eventuelt ajourføringen af anlægsbevillingen Det beløb, 
som anlægsbevillingen lyder på 

 Datoer for arbejdets forventede igangsættelse og afslutning 
 Udgifter vedrørende anlægsarbejdet, som forventes afholdt forud for det pågæl-

dende budgetår 
 De rådighedsbeløb, som er afsat i budgetåret og hvert af de tre budget-

overslagsår 
 Udgifter vedrørende anlægsarbejdet, som forventes afholdt efter udløbet af bud-

getoverslagsperioden 
 Det ajourførte udgiftsoverslag. 

 
Beløb i investeringsoversigten anføres i hele 1.000 kr. 
 
h. Særlige budgetoplysninger 
Skemaet for særlige budgetoplysninger indeholder oplysninger, der bl.a. vedrører opgø-
relsen af de regionale udgifter på udvalgte områder. 
 
Skemaet for særlige budgetoplysninger indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet 
primo oktober på e-mail: budregn@oim.dk. 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen det nødvendi-
ge skemamateriale til udarbejdelse og indsendelse vedrørende de særlige budgetop-
lysninger. 
 
 
i. Ressourceoversigt vedrørende sociale institutioner 
I forbindelse med vedtagelse af budgettet skal der udarbejdes ressourceoversigt for 
sociale institutioner. Ressourceoversigten bygger på fordelinger af udgifter på funktion 
2.10.01-2.80.70 for sociale institutioner.  
 
Der skal udarbejdes ressourceoversigt for sociale institutioner til det vedtagne budget. 
 
Ressourceoversigten skal indsendes ultimo oktober til Økonomi- og Indenrigsministeriet 
på e-mail: budregn@oim.dk.. 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet udsender forud for budgetvedtagelsen det nødvendi-
ge skemamateriale til udarbejdelse og indsendelse vedrørende ressourceoversigten. 
 
j. Flerårsoversigt 
Flerårsoversigten udarbejdes og vedtages sammen med budgettet. Flerårsoversigten 
kan integreres som en del af bevillingsoversigten. Regionsrådets vedtagelse af budget-
overslag er et lovkrav. Yderligere omtale af flerårsoversigten findes under 5.2.3. 
 
 
5.2.8 BEMÆRKNINGER TIL BUDGETTET 
Det regionale budget består ud over den talmæssige opstilling af totalbudgettet og den 
tilknyttede oversigt over de afgivne bevillinger af bemærkninger til budgettet. 
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der af sikkerhedsmæssige hensyn tages de nødvendige forholdsregler vedrørende 
sikkerhedskopiering, samt at læsbarheden kontrolleres med jævne mellemrum. 
 
Bogføring i supplementsperioden 
I forbindelse med den regnskabsmæssige årsafslutning kan der opstå nogle særlige 
problemer med hensyn til spørgsmålet om, hvilket årsregnskab en given udgift eller ind-
tægt skal henføres til. Her gælder som hovedregel følgende: 
 

Regnskabsføringen i supplementsperioden skal ske i regnskabet for det år, hvori 
transaktionen finder sted. 

 
Denne hovedregel er benævnt transaktionsprincippet. 
 
Hovedreglen er uafhængig af den bogholderimæssige proces. Den ændres altså ikke 
af, at selve registreringen eventuelt sker i et andet kalenderår. 
 
Som almindeligt forekommende situationer kan her peges på: 
 

 Regning for en i regnskabsåret leveret vare eller ydelse når først frem til registre-
ring efter regnskabsårets afslutning. 

 
Hovedreglen indebærer her, at der inden supplementsperiodens udløb skal ske 
en henføring af udgiften til regnskabsåret.  
 
Efter supplementsperiodens udløb kan der ske henføring til regnskabsåret. Dette 
må bero nærmere på det konkrete tidspunkt for regningens modtagelse og regi-
strering og den praktiske tilrettelæggelse af regnskabsafslutningen i regionen (jf. 
dog nedenfor om afslutningsposteringer). 
 

 Forudbetaling i regnskabsåret af en ydelse, der leveres i det følgende regn-
skabsår. For eksempel udbetaling i december måned af januarløn til tjeneste-
mænd. 

 
Udgiften skal henføres til det nye regnskabsår. Der benyttes ovennævnte mel-
lemregningskonto mellem regnskabsåret og det nye regnskabsår, jf. konterings-
reglerne herfor (kapitel 4, afsnit 4.6). 

 
Hovedreglen om anvendelse af transaktionsprincippet i supplementsperioden gælder 
ikke alene for udgifter og indtægter som følge af køb og salg af varer og ydelser, herun-
der betaling af lønninger. Det gælder også for udgifter og indtægter i forbindelse med 
indkomstoverførsler, skatter og afgifter, refusion m.v.  
 
Afslutningsposteringer 
Efter supplementsperiodens udløb kan der være behov for at foretage visse afslut-
ningsposteringer i form af omposteringer, altså ikke pengeposteringer, i det afsluttede 
regnskabsår. 
 
Det er som hovedregel regionen selv, der træffer afgørelse om sådanne afslutningspo-
steringer i overensstemmelse med de regler og procedurer, der er fastlagt i regionens 
kasse- og regnskabsregulativ m.v. 
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7.4.2 Forventet årsresultat 
Der udarbejdes hvert kvartal en oversigt, der giver en overordnet  
 
præsentation af det forventede årsresultat for drifts- og anlægsvirksomhed   for 
sundhedsområdet  og området for regional udvikling sammenholdt med budgettet og 
det forventede forbrug.  For anlægsvirksomhed omfatter oversigten tillige Fælles formål 
og administration. Oversigten  udarbejdes  efter udgiftsbaserede principper. Oversigten 
udarbejdes i overensstemmelse med skemaerne, der er optrykt som bilag 8 i afsnit 
7.7.8. 
 
Der anføres i oversigten forklaringer på afvigelser mellem det oprindelige budget og det 
forventede årsresultat på hovedkontoniveau. Det præciseres i den forbindelse, at 
afvigelsesforklaringerne skal angives ved både et forventet mer- eller mindreforbrug. 
Herudover at afvigelsesforklaringerne skal beskrive ændringer i 
budgetteringsforudsætninger som fx aktivitetsforudsætninger. 
 
Oversigten forelægges for forretningsudvalgets  medlemmer og medlemmerne af 
kommunalbestyrelsen i regionen. Oversigten forelægges for medlemmerne senest seks 
uger efter opgørelsen, jf. tabel 1.  
 
Tabel 1 

Opfølgning  Forbrug pr. x dato Offentliggørelse 

1. 31. marts 6 uger efter 

2. 30. juni 8 uger efter 

3. 30. september 6 uger efter 

4. 31. december 7 uger efter 

5. 15. februar 6 uger efter 
 
Det bemærkes, at det ikke er påkrævet, at oversigten behandles på et 
kommunalbestyrelsesmøde med mindre, der er et særskilt ønske herom. 
 
Oversigten indsendes umiddelbart efter offentliggørelse til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet, jf. tabel 1. 
 

Der udarbejdes hvert kvartal – seks uger efter kvartalets udløb – en oversigt, der giver 
en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for drifts- og 
anlægsvirksomhed for sundhedsområdet og området for regional udvikling. For 
anlægsvirksomhed omfatter oversigten tillige Fælles formål og administration. 
Oversigten forelægges for medlemmerne af forretningsudvalget og 
kommunalbestyrelserne i regionen senest seks uger efter opgørelsen.  
 
Oversigten skal opstilles efter bestemte formkrav. Oversigten udarbejdes i 
overensstemmelse med skemaet, der er optrykt som bilag 8 i afsnit 7.7.8. 
 
Oversigten indsendes umiddelbart efter offentliggørelse til Økonomi- og 
Indenrigsministeriet. Der indsendes oplysninger om det forventede årsresultat ultimo 
marts, ultimo juni, ultimo september, ultimo december og pr. 15. februar. 
Indberetningen foretages senest seks uger efter opgørelsen. 
 
Oversigten udarbejdes efter udgiftsbaserede principper. 
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7.7  Bilag til kapitel 7 
 

7.7.1 Bilag 1 – Resultatopgørelse 
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9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 
 

9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og 
regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 
1508 af 16. december 2014) 

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, og § 3 i lov nr. 497 af 7. juni 2006 om konkurrencemæssig 
ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos eks-
terne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift m.v. og § 3 i lov om frikommu-
ner, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 20. august 2013, fastsættes: 

Kapitel 1 

Opgørelse af beløb til refusion 

§ 1. De beløb, der refunderes af refusionsordningen, omfatter momsbetalinger fra 
kommuner og regioner i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser, der bogføres 
på hovedkontiene 0-6 i budget- og regnskabssystemet for kommuner og på hovedkon-
tiene 0-4 i budget- og regnskabssystemet for regioner, bortset fra momsbetalinger, der 
kan fradrages som indgående moms i et momsregnskab. Derudover refunderes visse 
udgifter til lønsumsafgift, som indirekte betales af kommuner og regioner. 

Stk. 2. Beløbene efter stk. 1 bestemmes som summen af følgende udgifter til moms 
og lønsumsafgift: 

1) Alle udgifter til moms, der vedrører udgifter, som regnskabsmæssigt - efter de af 
Økonomi- og Indenrigsministeriet autoriserede konteringsregler - registreres på arts-
kontiene: 

a) Hovedart 2 Varekøb, ekskl. art 2.6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms). 
b) 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser. 
c) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 
d) Opgørelsen omfatter ikke kommunernes momsudgifter på funktion 2.32.31 
Busdrift (dog undtaget gruppering 002), 2.32.33 Færgedrift, 2.32.35 Jernbanedrift 
og 5.32.30 Ældreboliger, samt regionernes momsudgifter på funktion 3.10.01 Til-
skud til trafikselskaber og 2.10.30 Almene ældreboliger. 
e) Opgørelsen omfatter ikke udgifter afholdt på hovedkonto 1 Forsyningsvirksom-
heder i budget- og regnskabssystemet for kommuner 

2) Visse udgifter til moms og lønsumsafgift, som indirekte betales af kommuner og 
regioner via betalings- og tilskudsordninger. De beløb, der indgår i refusionsordnin-
gen, beregnes som kommunens eller regionens andel af det bogførte beløb multipli-
ceret med de i bilag 1 anførte momsandels- og lønsumsandelsprocenter og den 
gældende momssats, divideret med summen af momssatsen og 100, jf. regneek-
semplerne i bilaget. Betalings- og tilskudsordninger, som ifølge de af Økonomi- og 
Indenrigsministeriet autoriserede konteringsregler registreres på andre funktioner, 
indgår ikke i opgørelsen af beløb til refusion. 

§ 2. Fælleskommunale virksomheders momsudgifter og indirekte betalte lønsumsaf-
gifter, jf. § 1, anmeldes til refusion af den kommune, som er regnskabsførende for fæl-
lesskabet. 

Stk. 2. Fælleskommunale virksomheder, som af administrative grunde er selvstæn-
digt regnskabsførende, kan, såfremt der foreligger godkendelse fra Økonomi- og Inden-
rigsministeriet, jf. dog stk. 3, anmelde refusionskrav fra refusionsordningen, gennem 
fællesskabets kommuner. 
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Stk. 3. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale virksomheder indenfor fag-
områderne redningsberedskab og centralvaskeri er dog undtaget fra godkendelse efter 
stk. 2. 

Stk. 4. Selvstændigt regnskabsførende fælleskommunale forsynings- og forsynings-
lignende virksomheder og trafikselskaber kan ikke opnå godkendelse efter stk. 2. 

§ 3. Kommunerne og regionerne kan anmelde acontomoms- og lønsumafgift, jf. § 1, 
til selvejende institutioner med driftsoverenskomst til refusion fra refusionsordningen, 
indtil den selvejende institutions regnskab optages med artsspecifikation i forbindelse 
med kommunens eller regionens regnskabsaflæggelse. 

Stk. 2. Årsopgørelsen forsynet med revisors erklæring af refusionskrav til refusions-
ordningen må ikke indeholde beløb vedrørende acontomoms og lønsumsafgift efter 
stk. 1. 

§ 4. Købsmomsudgifter, der indgår ved beregningen af huslejeindtægter, omfattes 
ikke af refusionen. 

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

Stk. 3. Huslejeindtægter registreret på art 7.1, funktion 5.32.30 Ældreboliger, 2.32.31 
Busdrift (dog undtaget gruppering 002), 2.32.33 Færgedrift, 2.32.35 Jernbanedrift, 
3.10.01 Tilskud til trafikselskaber og 2.10.30 Almene ældreboliger omfattes ikke af be-
stemmelserne i § 4, stk. 1 og 2. 

§ 5. Købsmomsudgifter, afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, finansieret af bi-
drag og tilskud til kommunen eller regionen omfattes ikke af refusionen. 

Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres på den måde, at den opgjorte refusion 
efter reglerne i § 1 reduceres med et beløb svarende til 17,5 pct. af kommunens eller 
regionens indtægter fra følgende tilskud og bidrag. Beløbet opføres på den månedlige 
saldoopgørelse som fradrag under korrektioner: 

1) Drifts- og anlægstilskud fra fonde, private virksomheder, private foreninger, institu-
tioner m.v. 
2) Lån, som på grund af gunstige vilkår med hensyn til betaling af renter og afdrag, 
ikke skal henregnes til kommunens eller regionens låntagning i henhold til Økonomi- 
og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelel-
se af garantier m.v. og Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regio-
nernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. 
Stk. 3. Den andel af bidrag og tilskud, jf. stk. 1, der er finansieret af midler, som fon-

de, private virksomheder, private foreninger, institutioner m.v. har modtaget fra staten, 
regioner, kommuner og borgere, undtages fra tilbagebetaling efter stk. 2. 

Stk. 4. Tilskud til forskning registreret på funktion 1.10.01 Sygehuse i regionerne og 
funktionerne 4.62.82-4.62.90 i kommunerne undtages fra tilbagebetaling efter stk. 2. 

Stk. 5. Driftstilskud modtaget til og med regnskabsåret 2017, der er registreret på 
funktionerne 3.22.01 Folkeskoler, 3.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelo-
vens § 20, stk. 2 og stk. 5, 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen og 3.22.18 
Idrætsfaciliteter til børn og unge i kommunerne, undtages fra tilbagebetaling efter stk. 2. 

§ 6. Hvis et anlæg, for hvilket der er opnået momsrefusion, inden for en periode af 5 
år sælges eller overdrages, skal den refunderede købsmoms tilbagebetales til refusi-
onsordningen. Beløbet opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under 
korrektioner. 

Stk. 2. Femårsperioden regnes fra tidspunktet for godkendelse af anlægsregnskab 
for det pågældende arbejde. 

Stk. 3. Hvis de samme købsmomsudgifter ved et anlæg, for hvilke der er opnået 
momsrefusion fra refusionsordningen, godtgøres efter lov om merværdiafgift, skal den 
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af refusionsordningen refunderede købsmoms tilbagebetales. Beløbet opføres på den 
månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner. 

§ 7. Købsmomsudgifter, afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, anvendt til natu-
ralaflønning af personale, omfattes ikke af refusionen. 

Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres på den måde, at den opgjorte refusion 
efter reglerne i § 1 reduceres med købsmomsudgifterne, afholdt ved køb af varer og 
tjenesteydelser, anvendt til naturalaflønning af personale. For bogførte udgifter til varer 
og tjenesteydelser, som både indeholder købsmomsudgifter vedrørende kommunal eller 
regional virksomhed og købsmomsudgifter vedrørende naturalaflønning af personale, er 
det udelukkende den del af købsmomsudgifterne, som anvendes til kommunal eller re-
gional virksomhed, som er omfattet af refusionen. Andelen opgøres skønsmæssigt. Den 
del af købsmomsudgifterne, der vedrører naturalaflønning af personale, opføres på den 
månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektioner. 

Kapitel 2 

Refusion ved tilkøbsydelser i frikommuner i medfør af lov om frikommuner 

§ 8. Købsmomsudgifter, afholdt ved køb af varer og tjenesteydelser, anvendt til til-
købsydelser, som hjemlet i lov om frikommuner, omfattes ikke af refusionen. 

Stk. 2. Undtagelsen efter stk. 1 administreres på den måde, at den opgjorte refusion 
efter reglerne i § 1 reduceres med købsmomsudgifterne, afholdt ved køb af varer og 
tjenesteydelser, anvendt til tilkøbsydelser. For bogførte udgifter til varer og tjenesteydel-
ser, som både indeholder købsmomsudgifter vedrørende kommunal virksomhed og 
købsmomsudgifter vedrørende tilkøbsydelser, er det udelukkende den del af købs-
momsudgifterne, som anvendes til kommunal virksomhed, som er omfattet af refusio-
nen. Andelen opgøres skønsmæssigt. Den del af købsmomsudgifterne, der vedrører 
tilkøbsydelser, opføres på den månedlige saldoopgørelse som fradrag under korrektio-
ner. 

Kapitel 3 

Afregning af refusionsbeløb 

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

7.65.87 for kommuner og på funktion 5.80.95 for regioner til Økonomi- og Indenrigsmi-
nisteriet senest 10. hverdag i den følgende måned. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrø-
rende hvilke beløb, der kan anmeldes til refusion, afgøres endeligt af økonomi- og in-
denrigsministeren. 

Stk. 3. Saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret, som tillige omfatter beløb til refusion 
bogført i den regnskabsmæssige supplementsperiode til regnskabsåret, fremsendes til 
Økonomi- og Indenrigsministeriet senest 1. hverdag i april måned i året efter refusions-
såret. Denne opgørelse skal være revideret af kommunens eller regionens revisor og 
forsynet med revisors erklæring. 

Stk. 4. Beløb til refusion efter stk. 1 afholdt i den regnskabsmæssige forsupple-
mentsperiode til et regnskabsår anmeldes til refusion fra refusionsordningen sammen 
med momsudgifter afholdt i januar måned i regnskabsåret. 

§ 10. Refusionsbeløb efter § 9 udbetales af Økonomi- og Indenrigsministeriet snarest 
muligt i den måned, der følger efter den måned, refusionsanmeldelsen skal være Øko-
nomi- og Indenrigsministeriet i hænde. 

Stk. 2. Refusionsbeløb afrundes til hele kroner. 
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Kapitel 4 

Dispensationsmulighed 

§ 11. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde bestemme, at afregnin-
gen af refusionsbeløb sker på en anden måde end fastlagt i denne bekendtgørelse. 

§ 12. Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation 
fra § 1, § 5 og § 6. 

Kapitel 5 

Ikrafttræden 

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015. 
Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 54 af 23. januar 2013 om momsrefusi-

onsordning for kommuner og regioner. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 16. december 2014 

P.M.V. 
E.B. 

Niels Jørgen Mau Pedersen 

/ Søren H. Thomsen 

 

BILAG 
Positivliste for kommuner 

gældende fra og med regnskab 2015 

Artkonto  Funktion   Moms- og lønsums-
andelsprocent 

   (Drift: 
 DR1) 

(Anlæg:  
DR3) 

Kommuner     

5.9 0.32.31 Stadions, idrætsan-
læg og svømmehaller  

55 85 

5.9 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter 50 85 
4.01) 3.22.08 Kommunale specialskoler  25 85 

4.01) 3.30.46 Ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov 

25 - 

4.6 3.22.10 Bidrag til statslige og private 
skoler 

25 85 

5.9 3.22.10 Bidrag til statslige og private 
skoler 

25 85 

4.6 3.22.12 Efterskoler og Ungdomskost-
skoler 

25 85 

5.9 3.22.12 Efterskoler og Ungdomskost-
skoler 

25 85 

5.9 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og un-
ge 

55 85 

5.9 3.35.60 Museer 25 85 
5.9 3.35.63 Musikarrangementer 10 85 
5.9 3.35.64 Andre kulturelle opgaver 40 85 
5.9 3.38.74 Lokaletilskud 65 - 
4.01) 4.62.82 Kommunal genoptræning og 39* 85 
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vedligeholdelsestræning 

4.7 og 4.8 4.62.82 Kommunal genoptræning og 
vedligeholdelsestræning 

21* - 

4.09) 4.62.84 Fysioterapi 18 - 
5.2 4.62.85 Kommunal tandpleje 29* 85 
4.7 og 4.8 4.62.85 Kommunal tandpleje 21* - 

4.01) 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyg-
gelse 

39* 85 

4.7 og 4.8 4.62.88 Sundhedsfremme og forebyg-
gelse 

21* - 

4.01) 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 39* 85 
4.7 og 4.8 4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 21* - 
4.01) 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 39* 85 
4.7 og 4.8 4.62.90 Andre sundhedsudgifter 21* - 

5.9 5.25.19 Tilskud til puljeordninger, priva-
te klubber og privatinstitutioner 

25 - 

4.01) og 12) 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder 
mv. for børn og unge 

25 - 

4.01) 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger 
for børn og unge 

25 - 

4.01) 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og 
unge 

25 - 

4.02) 5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre 
og handicappede 

15 - 

4.03) 5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre 
og handicappede 

33* - 

4.04) 5.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre 
og handicappede 

25 - 

4.05) 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre 
og handicappede 

10 - 

4.01) 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 55 - 

5.26) 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 
boligindretning og befordring 

75 - 
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4.01) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinsti-
tutioner 

40 - 

4.01) 5.38.42 Botilbud for personer med sær-
lige sociale problemer 

25 - 

4.01) 5.38.44 Alkoholbehandling og behand-
lingshjem for alkoholskadede 

20 - 

4.01) 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 20 - 

4.01) 5.38.50 Botilbud til længerevarende op-
hold 

15 - 

4.01) 5.38.52 Botilbud til midlertidige ophold 25 - 
5.9 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse 25 85 
5.9 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 25 85 
4.01) 5.46.60 Introduktionsprogrammer mv. 25 85 

5.910) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale 
beskæftigelsesindsats 

25 - 

     
5.9 5.72.99 Øvrige sociale formål 15 - 
 
5.911) 6.48.67 Erhvervsservice og iværksætte-

ri 
32 - 

     
Regioner     
4.01) 1.10.01 Sygehuse 39* - 
4.7 og 4.87) 1.10.01 Sygehuse 21* - 
4.08) 1.10.01 Sygehuse 61* - 
4.08 1.20.10 Almen lægehjælp 61* - 
4.08 1.20.11 Speciallægehjælp 61* - 
5.2 1.20.25 Høreapparater 75 - 

4.01) 2.10.01 Sociale tilbud, specialundervis-
ning og rådgivning 

25 - 

5.9 3.20.10 Tilskud til kulturelle aktiviteter 40 85 
     
* Momsandelsprocenten indeholder en lønsumsandelsprocent. 
1) Gælder alene ikke-momsbelagte tjenesteydelser fra private leverandører og selv-

ejende institutioner mv. uden driftsoverenskomst, der er et alternativ til kommunale 
eller regionale tilbud og som derfor registreres med ejerforholdskode 4 private. 

2) Gælder alene for registreringer på gruppering 009 Private leverandører af personlig 
og praktisk hjælp. 

3) Gælder alene for registreringer på gruppering 004 Hjemmesygepleje, ejerforholds-
kode 4 private. 

4) Gælder kun for registreringer på gruppering 012 og 013 
5) Gælder alene for registreringer på gruppering 003 Afløsning, aflastning samt tilbud 

om midlertidigt ophold og gruppering 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til 
personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer ejer-
forholdskode 4 private. 

6) Gælder ikke for motorkøretøjer. 
7) Gælder ikke for udgifter til højt specialiseret behandling (lands- og landsdelspatien-

ter). 
8) Gælder kun for ydelser købt hos Statens Serum Institut. 
9) Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Ridefysioterapi, ejerforholdskode 4 

private. 
10) Gælder kun for registreringer på gruppering 005 og 006 
11) Gælder kun for registreringer på gruppering 001 Væksthuse 
12)  Gælder ikke for registreringer på gruppering 010 Plejefamilier – vederlag, 011 Net-

værksplejefamilier og slægtsanbringelser – vederlag samt 012 Kommunale plejefami-
lier – vederlag. 
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Beregning af moms- og lønsumsandelsprocenter: 

For hver funktion på positivlisten er der beregnet en momsandelsprocent, der afspejler, 
hvor stor en andel af udgifterne til den pågældende ydelse, der er momsbelagt. Tilsva-
rende er der, for de med * markerede relevante ydelser, beregnet en lønsumsandels-
procent, der afspejler, hvor stor en andel af de samlede udgifter til den pågældende 
ydelse, der er lønudgifter. Lønsumsandelsprocenten er efterfølgende omregnet til 
momsandelsprocenten ved at gange lønsumsandelsprocenten med 
(4,12/104,12)/(25/125), idet private leverandører, på de relevante områder, betaler en 
lønsumsafgift på 4,12 pct. af lønsummen+overskud/underskud. Herefter er den omreg-
nede lønsumsandelsprocent og momsandelsprocenten lagt sammen til én moms- og 
lønsumsandelsprocent. Fx er lønsumsandelsprocenten for sygehuse 70 pct., hvilket 
giver en moms- og lønsumsandelsprocent på 14 (70*(4,12/104,12)/(25/125)=13,8). 

 

Regneeksempel for beløbet til refusion for kommuner: 

Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 0.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller, 
art 5.9). 

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 55% x 25/125=110 kr. 

Der registreres i eksemplet følgende i det kommunale budget- og regnskabssystem: 

– Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. - 110 kr. = 890 kr. regi-
streres på funktion 0.32.31 stadion, idrætsanlæg og svømmehaller, art 5.9. 

– Den beregnede momsudgift, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppe-
ring 003. 

– Momsrefusionen, dvs. 110 kr. registreres på funktion 7.65.87, gruppering 002. 

Regneeksempel for beløbet til refusion for regioner: 

Der gives tilskud på 1.000 kr. (funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0). 

Beløb til refusion: 1.000 kr. x 39% x 25/125=78 kr. 

Der registreres i eksemplet følgende i budget- og regnskabssystemet for regioner: 

– Udgiften, excl. den beregnede momsudgift dvs. 1.000 kr. –78 kr. = 922 kr. registre-
res på funktion 1.10.01 Sygehuse, art 4.0. 

– Den beregnede momsudgift, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 
003. 

– Momsrefusionen, dvs. 78 kr. registreres på funktion 5.80.95, gruppering 002. 
 

 


	Orienteringsskrivelse efter høring
	Bekendtgørelse
	Kapitel 2
	2 indhold
	2.0
	2.1
	2.2
	2.3
	2.4
	2.5
	2.6


