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Momsrefusion vedr. xxx I/S 

xxx Kommune har i e-mail af 4. april 2022 spurgt, om yyy I/S i overensstemmelse 

med kommunens hidtidige praksis kan antage, at selskabet er omfattet af momsrefusi-

onsbekendtgørelsens § 2, hvorefter kommunale fællesskabers momsudgifter og indi-

rekte betalte lønsumsafgifter kan anmeldes til refusion af den kommune, som er regn-

skabsførende for fællesskabet. 

Det er oplyst, at xxx Kommune er regnskabsførende for yyy I/S, som er et fællesskab 

mellem xxx Kommune, zzz Kommune og xxx-styrelsen. Interessentskabet er ikke regi-

streret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, da det ikke har momspligtige indtægter eller 

pligter efter skattelovgivningen.  

Det er endvidere oplyst, at interessentskabet består pt. af 32 ejerandele, hvoraf 15 til-

hører xxx Kommune, 2 tilhører zzz Kommune og 15 andele tilhører xxx-styrelsen. Der 

har tidligere har været flere kommunale deltagere i interessentskabet. Disse er af for-

skellige årsager udtrådt af samarbejdet.  

Indenrigs- og Boligministeriet kan oplyse, at i henhold til § 1 i momsrefusionsbekendt-

gørelsen kan kommuners og regioners momsbetalinger i forbindelse med køb af varer 

og tjenesteydelser, der bogføres på hovedkontiene 0-6 i budget- og regnskabssystemet 

for kommuner og på hovedkontiene 0-4 i budget- og regnskabssystemet for regioner, 

bortset fra momsbetalinger, der kan fradrages som indgående moms i et momsregn-

skab, refunderes i momsrefusionsordningen for kommuner og regioner. Det gælder li-

geledes for fælleskommunale virksomheder, jf. bekendtgørelsens § 2. 

Da yyy I/S ikke opfylder betingelserne for at være et fælleskommunalt selskab som 

følge af xxx-styrelsens deltagelse i selskabet, vil det kun være en forholdsmæssig andel 

svarende til de to kommuners andele (17/32) af selskabets momsbetalinger, der kan 

refunderes i momsrefusionsordningen for kommuner og regioner.  

Økonomistyrelsen, der har ansvaret for den statslige momsrefusionsordning, har op-

lyst til Indenrigs- og Boligministeriet, at xxx-styrelsen ikke kan få refusion i den stats-

lige momsrefusionsordning af styrelsens forholdsmæssige andel af momsudgifterne i 

yyy I/S, da de ikke fremgår af styrelsens regnskab. Det vil i givet fald kræve en særlig 

hjemmel, som xxx-styrelsen vil skulle tilvejebringe. 

 

Sagsnr. 

2022-1867 

 

Doknr. 

516940 

 

Dato 

27-06-2022 



 

 2 

 

Med venlig hilsen 

Henning Elkjær Nielsen 

 


