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 Orientering om ændringer i positivlisten for momsrefusionsordningen 
  

Hermed orienteres om ændringerne i momsrefusionsordningens positivliste, der 
trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2009. 

19. januar 2009 
 

  J.nr. 2008-6189 
Ændringsbekendtgørelse nr. 1182 af 2. december 2008 erstatter den hidtidige 
positivliste. Bekendtgørelsen kan findes på www.retsinformation.dk eller på 
ministeriets hjemmeside www.vfm.dk. Den reviderede positivliste vil blive opta-
get i ”Budget- og regnskabssystem for kommuner” ved førstkommende ændring 
af systemerne. 
 
De væsentligste ændringer 
 
1. Lønsumsafgift 
Folketingets vedtagelse af ændring af lønsumsafgiftsloven (lov nr. 526 af 17. 
juni 2008) betyder, at offentlige ydelser, som sælges mod vederlag, pr. 1. januar 
2009 er lønsumsafgiftspligtige, ligesom private ydelser hidtil har været det. Det 
betyder, at nedenstående funktioner udgår af positivlisten, idet der er opnået 
konkurrencemæssige ligestilling mellem private og offentlige leverandører: 
 

• Funktion 2.32.31 ”Busdrift” 
• Funktion 2.32.33 ”Færgedrift” 
• Funktion 2.32.35 ”Jernbanedrift” 

 
Lønsumsafgiften har endvidere ført til optagelse af andre artsspecifikationer på 
positivlisten for nogle funktioner. Dette skyldes, at der ydes refusion for løn-
sumsafgift pålagt køb af ydelser hos andre kommuner eller regioner. Følgende 
funktioner er derfor blevet udvidet til at indeholde art. 4.7 og art. 4.8: 
 

• Funktion 4.62.82 ”Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræ-
ning” 

http://www.retsinformation.dk/
http://www.vfm.dk/


• Funktion 4.62.85 ”Kommunal tandpleje” 
• Funktion 4.62.88 ”Sundhedsfremme og forebyggelse” 
• Funktion 4.62.89 ”Kommunal sundhedstjeneste” 
• Funktion 4.62.90 ”Andre sundhedsudgifter” 

 
2. Friplejeboliger 
Udmøntningen af lov om friplejeboliger (lov nr. 90 af 31. januar 2007), som giver 
private leverandører muligheden for at etablere og drive plejeboliger i fri konkur-
rence med det offentlige, har ført til, at disse optages på positivlisten. Dette sker 
på: 
 
Funktion 5.32.32, hvor de autoriserede grupperinger 012 og 013 giver adgang 
til momsrefusion med en momsandelsprocent på 25. 
 
3. Andre ændringer 
Funktion 3.22.08 ”kommunale specialskoler” optages på positivlisten. Kommu-
ner, der anvender en privat leverandør til levering af specialundervisning i hen-
hold til Folkeskolelovens § 20, kan således få momsrefusion på ydelsen. 
 
Yderligere gøres der opmærksom på, at der på baggrund af de ovenstående 
lovændringer og oprettelsen af ejerforholdskode 4 i Budget- og Regnskabssy-
stemet, jf. pkt. 1 i orienteringsskrivelse af 18. december 2008, er foretaget æn-
dringer i noterne tilhørende artsspecifikationerne på positivlisten.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kim Weber 
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