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Til alle kommuner og regioner 
 

Oplysninger om anvendt revisor i forbindelse med opgørelse af endelig 
momsrefusion 2020 

Indenrigs- og Boligministeriet skal, jf. § 11, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 2091 af 13. de-
cember 2020, modtage en af kommunen eller regionen godkendt saldoopgørelse med 
en tilhørende erklæring fra kommunens/regionens revision.  

Den uafhængige revisor skal godkende kommunens/regionens saldoopgørelse på ind-
tast.dk. I den forbindelse bedes kommunen/regionen senest d. 15. februar 2021 indta-
ste kontaktoplysninger på kommunens eller regionens revisor.  

Det skal bemærkes, at kommunen/regionen, jf. bekendtgørelsen, skal anvende det re-
visionshus, der i 2021 varetager den lovpligtige revision.  

Kontaktoplysningerne fremgår af indtast.dk i skemaet ”RevisorOpl._2014” 

Praktiske oplysninger om indtast.dk findes i boks 1: 

Boks 1  

Praktiske oplysninger om indtast.dk 
Ved indtastning skal brugernavn og kodeord anvendes. Når brugernavn (moms***) og kodeord (7 tal) er indtastet tryk-
kes ”Logon”. 

Kommunens brugernavn er ”moms” efterfulgt af kommunenummer.   

Som eksempel skal Københavns Kommune anvende brugernavnet ”moms101” 

Kommunen skal anvende det kodeord, der sædvanligvis benyttes ved indberetning af momsrefusion.  
Kodeordet blev sendt til kommunens hovedpostkasse den 13. marts 2020. 

De indtastede oplysninger gemmes i ministeriets database, når der trykkes ”Send”. Efterfølgende ændringer i ansøg-
ningen kan løbende ses og gemmes ved at trykke ”Send”. Hvis der ønskes et print af det indtastede, kan der med fordel 
trykkes ”Vis” før udprint.  
 
Den endelige indtastning godkendes ved at trykke ”Godkend”, hvorefter det indtastede skema vises i en udskrivnings-
venlig udgave med dato- og underskriftslinje nederst. Denne udgave kan herefter udskrives og underskrives med dato 
som intern kvittering og dokumentation for ministeriets modtagelse. 

 

Skemaet er forudfyldt med de oplysninger om revisor, som kommunen/regionen an-
førte i forbindelse med opgørelse af endelig momsrefusion for 2019.  
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Anfør venligst eventuelle rettelser til de viste revisoroplysninger samt oplysninger om 
kontaktperson i kommunen/regionen. Indsend oplysningerne og godkend derefter. 
Såfremt der ikke er rettelser til de viste revisoroplysninger, skal der blot anføres kon-
taktperson i kommunen/regionen, hvorefter skemaet skal godkendes. 

Eventuelle spørgsmål til indberetningen eller adgangen til indtast.dk kan stilles til 
Nicolai Pallisborg (72 28 25 63 / npa@sim.dk) eller Gustav Kronborg (72 28 25 70 / 
gukr@sim.dk). 

 

Med venlig hilsen  
Nicolai Abildskov Pallisborg 
 


	Til alle kommuner og regioner

