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Til alle kommuner og regioner 

Afregning af endelig momsrefusion 2019 

Social- og Indenrigsministeriet skal, jf. § 11, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 194 af 9. marts 

2020, modtage en af kommunen eller regionen godkendt saldoopgørelse med en tilhø-

rende erklæring fra kommunens/regionens revision. 

” § 11, stk. 4. Saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret, som tillige omfatter beløb til 
refusion bogført i den regnskabsmæssige supplementsperiode til regnskabsåret, 
fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet senest 1. hverdag i april måned i 
året efter refusionsåret. For refusionsåret 2019 fremsendes saldoopgørelsen dog 
senest den 1. hverdag i juni måned 2020. Denne opgørelse skal være revideret af 
kommunens eller regionens revisor og forsynet med revisors erklæring.” 

For regnskab 2019 skal ”Saldoopgørelse af momsrefusion ultimo regnskabsåret 2019” 

(Skema Momsref.1914) således være endelig godkendt på indtast.dk senest den 2. juni 

2020.  

Eventuelle bilag til saldoopgørelsen fremsendes til Social- og Indenrigsministeriet på 

momsrefusion@sim.dk ligeledes senest den 2. juni 2020. 

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 (*******) og kodeord (7 tal) er indtastet tryk-

kes ”Logon”. 

Kommunens brugernavn er ”****” efterfulgt af ***.  

Som eksempel skal Københavns Kommune anvende brugernavnet ”*******” 

Det kodeord, der skal anvendes, vil blive fremsendt til kommunens hovedpostkasse fredag 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 udskrivningsvenlig udgave med dato- og underskriftslinje nederst. Denne udgave kan herefter udskrives og 

underskrives med dato som intern kvittering og dokumentation for ministeriets modtagelse. 

Såfremt der skulle opstå problemer i forbindelse med anvendelse af brugernavn og kodeord, kan henvendelse rettes til 

Kasper Havsteen (kash@sim.dk / 72 28 25 62) eller Gustav Kronborg (gukr@sim.dk /72 28 25 70) 
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For at øge sikkerheden og gennemsigtigheden i forbindelse med momsrefusionsopgø-

relsen skal den uafhængige revisors godkendelse for 2019 ske på indtast.dk. Kommu-

nen eller regionen skal alene i de tilfælde, hvor saldoopgørelsen ultimo regnskabsåret 

ikke er godkendt uden forbehold fremsende revisorerklæringen til Social- og Inden-

rigsministeriet på momsrefusion@sim.dk, ligeledes senest 2. juni 2020.  Dette ændrer 

dog ikke ved de krav, der i øvrigt stilles vedrørende revisorerklæringer.  

Revisor vil, når kommunen har godkendt saldoopgørelsen, få adgang til at godkende 

de indtastede beløb. 

Social- og Indenrigsministeriet har i den forbindelse sendt et orienteringsbrev til den 
eksterne revisor med brugernavn og kodeord samt oplysninger om, hvordan revisor 
skal godkende saldoopgørelsen. 

Ved generelle spørgsmål vedrørende indberetningen kan Nicolai Pallisborg kontaktes 
på npa@sim.dk, tlf. 72 28 25 63. 

 

Særligt vedr. pulje til ombygning og demensindretning af plejeboliger 

Med satspuljeaftalen for 2015-2018 blev der afsat i alt 50,0 mio. kr. til mere demens-

egnede plejeboliger, så de fysiske rammer i højere grad imødekommer de særlige be-

hov hos mennesker med demens.  

Det er konstateret, at nogle kommuner, der fik tilskud i 1. og 2. udmøntningsrunde, 

har afløftet udgifter til moms på plejecentrenes bolig- og fællesboligarealer. Plejeboli-

ger/ældreboliger er imidlertid undtaget fra den kommunale momsrefusionsordning 

(jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 4).  Kommuner, der har hjemtaget moms på et uret-

mæssigt grundlag, skal foretage en særskilt korrektion af deres indberetning, således 

at den hjemtagne moms tilbageføres til ordningen. Der foretages en korrektion for 

hvert enkelt tilskud på indtast.dk, hvis kommunen har modtaget tilskud til flere pro-

jekter. De indberettede momsudgifter dækkes efterfølgende af Sundheds- og Ældre-

ministeriet, jf. aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, 

sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023.  

Kommuner, der modtog tilskud i 1. og 2. udmøntningsrunde, fremgår af vedlagte over-

sigt. De berørte kommuner vil i løbet af 14 dage modtage et brev direkte fra Sundheds- 

og Ældreministeriet, hvoraf det vil fremgå, hvilke projekter der modtog støtte i 1. og 2. 

udmøntningsrunde.  I tillæg til indberetning via indtast.dk, bedes kommunerne indbe-

rette momsrefusionen, der er hjemtaget på et uretmæssigt grundlag, på projektniveau 

til Sundheds- og Ældreministeriet med henblik på dækning af den tilbagebetalte 

momsrefusion. Sundheds- og Ældreministeriet vil sammen med brevet vedlægge en 

skabelon hertil.  

I indberetningsskemaet på indtast.dk anføres for hvert korrektion projektets titel, 

sagsnummer, berørt år og beløb. Bemærk, at beløbet anføres med negativt fortegn. 

Evt. spørgsmål vedrørende puljen til ombygning og demensindretning af plejeboliger 

kan rettes til Sundheds- og Ældreministeriet, Kirstine Friis Børsting, kfb@sum.dk, tlf. 

72 26 94 59. 

 

Med venlig hilsen 

Henning Elkjær Nielsen 
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