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Kære Otto Kjær  

Du spørger i din henvendelse af 13. april 2022 om den kommunale momsrefusions-
ordning: 

• hvordan et kommunalt tilskud til et idrætscenter, der består af en svømmehal, 
to idrætshaller og et vandrerhjem, skal registreres i kommunens regnskab,  

• om kommunen kan få udbetalt positivlistemoms til disse tilskud, og hvilke vil-
kår der skal være opfyldt for at få det, samt  

• hvordan tilskuddet skal fordeles mellem de nævnte faciliteter, såfremt nogle af 
disse ikke er momsregistreret. 

Indenrigs- og Boligministeriet kan oplyse, at tilskud til idrætsfaciliteter, der primært 
anvendes i undervisningsøjemed eller af børn og unge uden for skolernes åbningstider 
skal registreres på funktion 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge i den autorise-
rede kontoplan for kommuner. Hvis faciliteterne primært anvendes af andre målgrup-
per, skal tilskuddet registreres på funktion 0.32.31 Stadions og idrætsanlæg. Tilskud til 
vandrerhjem registreres på funktion 0.32.35 Andre fritidsfaciliteter  

Alle tre funktioner er optaget på positivlisten, der er bilag til momsrefusionsbekendt-
gørelsen. Det indebærer, at kommunen som udgangspunkt kan anmelde en procentdel 
af både drifts- og anlægstilskud til refusion under refusionsordningen.  

For så vidt angår driftstilskud, er refusionsprocenten lidt lavere for tilskud til vandrer-
hjem end for tilskud til de øvrige faciliteter. Kommunen vil derfor i sit driftstilskud 
skulle sondre mellem tilskud til idrætsfaciliteter og tilskud til vandrerhjem. Såfremt 
idrætscentret er fuldt ud momsregistreret, er der ikke adgang til at hjemtage positivli-
stemoms. 

Vedrørende anlægstilskud følger det af momsrefusionsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, at 
der ikke kan hjemtages moms via positivlisten, hvis idrætscentret er momsregistreret 
for udlejning af fast ejendom hos Skattestyrelsen for den ejendom, der gives tilskud 
til. Bestemmelsen gælder for det samlede idrætscenter, hvis ét eller flere af centrets fa-
ciliteter er momsregistreret for udlejning af fast ejendom. 
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