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Vedr. indberetning af den endelige momsrefusion for 2020 for Furesø 
Kommune 
 
Indenrigs- og Boligministeriet skal, jf. i bekendtgørelse nr. 2091 af 13. december 2020, 
modtage en af kommunen godkendt saldoopgørelse med en tilhørende erklæring fra 
revisionen.  

For regnskab 2020 skal opgørelsen af momsrefusion være endelig godkendt af revisio-
nen senest tirsdag den 6. april 2021.  

Revisor skal godkende den indberettede saldoopgørelse under skemaet: "Revi-
sion_2014" på siden https://www.indtast.dk/wlogrevisor.html    

Skemaet vil være tilgængeligt for revisors godkendelse, når kommunen har godkendt 
indberetningen.  

Det skal bemærkes, at revisor ikke kan rette i de oplysninger, som kommunen har ind-
tastet og godkendt.  

Nedenstående brugernavn skal bruges ved log-in:  

Brugernavn: revis190 

Kodeord fremsendes i en særskilt mail til revisor den 4. marts 2021. 

Bemærk, at brugernavn/kodeord ikke må udleveres til kommunen eller 3. part. 

I forbindelse med indberetningen for 2020 kan det oplyses, at ministeriet har foreta-
get en justering af opgørelsesmetoden ved indberetning af korrektioner og tilbagebeta-
linger. Dette indebærer bl.a., at indberetningen af korrektioner (direkte bogført moms) 
skal ske med henvisning til den enkelte paragraf i bekendtgørelsen, mens oversigten 
over eksterne tilskud og bidrag, der er tilbagebetalt med 17,5 pct., ikke længere skal 
udspecificeres på tilskudsgiver.  

For kommuner, hvor der i 2020 er foretaget ekstraordinære afregninger, vil disse, som 
noget nyt, være fortrykt opgørelsen. 

Indenrigs- og Boligministeriet skal gøre særligt opmærksom på, at afgrænsningen i be-
kendtgørelsens § 5, stk. 1, følger afgrænsningen af det offentlige myndighedsbegreb i 
forvaltningsloven og offentlighedsloven. Der skal således alene ske tilbagebetaling på 
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17,5 pct. af tilskud fra virksomheder, fonde, foreninger mm., der er organiseret på et 
privatretligt grundlag.  

I forhold til korrektioner vedr. tidligere år kan det endvidere oplyses, at det følger af 
Lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem kommuners og regioners egenproduk-
tion og køb af ydelser hos eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiaf-
gift, at forældelsesfristen for hjemtagelse af momsrefusion er fem år efter udgangen af 
et regnskabsår.  

I forbindelse med den endelige afregning for 2020 kan kommunen således korrigere 
momsindberetningerne for 2015-2019. Ministeriet skal i den forbindelse understrege, 
at 2015 alene kan korrigeres i det omfang, ændringerne er korrekt optaget i regnskabet 
for 2020. Korrektioner for 2015, der er foretaget efter 31. december 2020, kan således 
ikke medtages i opgørelsen. 

Hvis revisionen kan godkende opgørelsen uden forbehold, skal der ikke fremsendes 
yderligere dokumentation til ministeriet. Såfremt revisionen ikke kan godkende opgø-
relsen eller tager forbehold, skal kommunen fremsende en skriftlig revisorerklæring til 
Indenrigs- og Boligministeriet på momsrefusion@im.dk. Erklæringen skal være mini-
steriet i hænde senest tirsdag den 6. april 2021.  

Ved spørgsmål til indberetningen kan undertegnede kontaktes på npa@im.dk eller te-
lefon: 72 28 25 63. 

 

Med venlig hilsen 
Nicolai Abildskov Pallisborg
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