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I e-mail af 8. maj 2022 spørger du, om parkeringsudgifter, mentorudgifter samt udgif-

ter til læge kan konteres på ejerforholdskode 4 på de relevante funktioner, som er om-

fattet af momsrefusionsbekendtgørelsens positivliste.  

 

Indenrigs- og Boligministeriet skal generelt henvise til definitionen af ejerforholds-

kode 4 i afsnit 2.3 i Budget- og regnskabssystem for kommuner: 

 

”Ejerforholdet private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser anvendes 

ved køb hos private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser, der er et al-

ternativ til kommunale og regionale tilbud og institutioner. Ejerforholdskode 4 an-

vendes udelukkende for tjenesteydelser, der er optaget på positivlisten i bekendtgø-

relse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner. Det gælder f.eks. køb af 

tjenesteydelser hos sociale opholdssteder uden driftsoverenskomst eller selvejende 

specialskoler uden driftsoverenskomst.” 

 

Indenrigs- og Boligministeriet kan vedrørende dine konkrete spørgsmål oplyse føl-

gende: 

 

Parkeringsudgifter 

Indenrigs- og Boligministeriet har med baggrund i Landskatterettens afgørelsen af 9. 

juni 2006 vedrørende en kommunes indtægter fra betalingsparkering forstået, at det 

alene er en kommunes opkrævning af parkeringsafgift med hjemmel i vejlovens § 107, 

stk. 2 (adfærdsregulerende afgift opkrævet af kommunen som offentlig myndighed), 

der er fritaget for moms. Kommunens opkrævning af afgift af parkering i parkerings-

pladser i offentlige parkeringsanlæg, der er særligt etableret med hjemmel i vejlovens § 

107, stk. 1, er ikke momsfritaget, ligesom det gælder for opkrævning af afgift for parke-

ring i private parkeringsanlæg. 

 

Da det således kun er kommuner som offentlig myndighed, der kan opkræve ikke-

momspligtige parkeringsafgifter, er det ikke relevant at anvende ejerforholdskode 4. 

Der foreligger ikke en konkurrencesituation i forhold til opkrævning af parkeringsaf-

gift med hjemmel i vejlovens § 107, stk. 2. 
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Mentorudgifter 

Ministeriet antager, at du lægger til grund, at der er tale om mentorstøtte efter § 167 i 

lov om aktiv beskæftigelsesindsats: 

”§ 167. Med henblik på at fremme, at en person kan opnå eller fastholde aktiviteter, 

tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, kan der gi-

ves mentorstøtte i en periode på højst 6 måneder. Personerne kan efter en konkret 

vurdering gives mentorstøtte i en ny periode på op til 6 måneder ved udløb af en pe-

riode….” 

En kommunes udgifter til mentorstøtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

skal i den autoriserede kontoplan for kommuner registreres på funktion 5.68.90 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, jf. afsnit 4.5.9, side 1, i det 

kommunale budget- og regnskabssystem. 

 

I positivlisten til momsrefusionsbekendtgørelsen fremgår det af note 11, at det alene er 

udgifter, der registreres med art 4.0 på funktion 5.68.90, gruppering 005 Afløb, revali-

dender/forrevalidender, ordinær uddannelse med refusion til og med 31/12-18 eller 

gruppering 006 Afløb, revalidender/forrevalidender, øvrige driftsudgifter med refu-

sion til og med 31/12-18, hvor der kan opnås refusion af positivlistemoms. Disse grup-

peringer er under udfasning og indeholder i øvrigt ikke udgifter til mentorstøtte, der 

for de nævnte målgrupper registreres på gruppering 018, der ikke er optaget på posi-

tivlisten.  

 

Det er derfor ikke aktuelt at anvende ejerforholdskode 4 i forhold til mentorudgifter 

efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.  

 

Udgifter til læge 

Med henvisning til de generelle regler om, at udgifter kan konteres på ejerforholds-

kode 4 på de relevante funktioner, hvis der er tale om et alternativ til regionale eller 

kommunale tilbud, spørger du, om kommuner kan kontere lægeudgifter med ejerfor-

holdskode 4, fordi det er et alternativt tilbud til et regionalt tilbud. 

 

Ministeriet kan oplyse, at det er forudsætning for, at der kan anvendes ejerforholds-

kode 4 vedrørende lægeydelser, at der er tale om ikke-momspligtige ydelser leveret af 

private læger, og at funktionen, hvorpå udgiften til ydelsen konteres, er optaget på po-

sitivlisten.  Formålet med ejerforholdskode 4 er således at sikre en konkurrencemæs-

sig ligestilling mellem privat produktion på den ene side og henholdsvis kommunal og 

regional egenproduktion på den anden side.  

 

Udgifter til kommunalt ansatte læger, der fx er ansat til at varetage rådgivningsopga-

ver m.m., skal registreres med ejerforholdskode 1.  

 

Med venlig hilsen 

Henning Elkjær Nielsen 
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