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Korrekt moms- og mellemkommunale refusioner

Korrekt momsrefusion
Et højt antal medarbejdere bogfører fakturaer i kommunens regnskab og har dermed indflydelse på momsregnskabet og 
-refusionen. Kommunale momsregler er komplekse, da der blandt andet gælder særlige regler (positivlisten) på områder, 
som giver adgang til delvist momsfradrag på ikke momsbelagte fakturaer. Det er svært for kommunale medarbejderne at 
være fuldkommen ajour med de særegne momsregler, hvorfor risikoen for fejlbogføring og fx tabt momsrefusion kan 
være betydelig. EY kan ved hjælp af et specialudviklet dataanalyseværktøj effektivt opgøre korrekt momsrefusion, som 
kommunen har adgang til at berigtige fem år tilbage. EY tilbyder dataanalyse af momsrefusion til konkurrencedygtige 
priser.
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Mellemkommunale refusioner
Mellemkommunale refusioner er omfattet af regler fastsat i mange forskellige love og bekendtgørelser, og vedrører 
ydelser på tværs af kommunen. Opkrævning af mellemkommunale refusioner kræver dermed en særdeles struktureret 
tilgang på tværs af kommunen, samt anvendelse af data fra flere systemer. Opkrævning skal ske løbende da nogle 
ydelser forældes efter blot et år. Det er EY’s erfaring, at kommuner ofte mangler et tværgående fokus med henblik på 
mellemkommunale refusioner, der resulterer i manglende eller forældet opkrævning fra ydelser leveret på tværs af 
kommunen. Ligeledes kan forkerte registreringer medføre tabt bloktilskud. 

EY kan ved hjælp af dataanalyse identificere mellemkommunale borgere, hvor kommunen ikke har opkrævet 
mellemkommunal refusion. Desuden identificeres fejlregistreringer, som medfører tabt bloktilskud. EY tilbyder 
dataanalyser til konkurrencedygtige priser.
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EY’s dataanalyse baseres på samtlige posteringer i kommunens økonomi-system. På 
baggrund af posteringsdata analyseres områder, som potentielt indeholder 
fejlbehæftede bogføringer og dermed tabt momsrefusion.

Resultatet af dataanalysen rapporteres på bilagsniveau, opdelt på relevante 
kategorier, som kan danne grundlag og dokumentation for momsberigtigelsen 
overfor kommunens revisor.

I forbindelse med dataanalysen vil vi løbende konstatere generelle konterings-fejl, 
uhensigtsmæssigheder i konteringspraksis og andre forhold, som kommunen bør 
håndtere fremadrettet for at minimere fejl i momsrefusionen. Observationerne 
opsamles løbende og afrapporteres som anbefalinger.

EY’s dataanalyse bygger på data fra kommunens økonomisystem, som 
sammenkøres med data fra en række fagsystemer. Dataanalysen identificerer 
mellemkommunale borgere og ydelser, der ikke er opkrævet. 

Resultatet af dataanalysen rapporteres pr. mellemkommunal borger opdelt på 
ydelser, således det efter validering straks kan opkræves.

I forbindelse med dataanalysen vil vi løbende konstatere generelle 
uhensigtsmæssigheder, forretningsgange og konteringspraksis, som vi vil anbefale 
kommunen at tilpasse med henblik på at sikre korrekt og fuldstændig opkrævning af 
mellemkommunale refusioner. 
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Friplejeboliger

Med ændringen af friplejeboligloven i 2015 får flere og flere kommuner behov for at beregne omkostningsægte takster 
til afregning af friplejeboligleverandører. Netop takstberegninger har i øjeblikket stor bevågenhed fra friplejebolig-
leverandørerne og forskellige interesseorganisationer. Dette skal også ses i lyset af, at halvdelen af den 10-årige 
overgangsperiode fra 2015 er gået, hvorefter alle friplejeboligleverandører skal afregnes efter de nye regler.

EY tilbyder at udarbejde beregninger af omkostningsægte takster. Vi har udviklet en beregningsmodel, som samler alle 
relevante beregninger i et ark, hvortil der udarbejdes en tilhørende metodebeskrivelse og dokumentation for 
beregningen. Vi har ligeledes udviklet en simpel model for beregning af overhead/indirekte omkostninger, der baseres 
på de reelle budget- eller regnskabstal. Beregningen kan også anvendes på øvrige områder, hvor der skal beregnes 
omkostningsægte takster/priser. Vi har stor erfaring med at gennemføre beregninger af omkostningsægte takster og 
sørger for, at kommunens takster er valide.
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EY udarbejder beregningen i samarbejde med kommunen. Det gør vi fordi, der dels skal træffes 
nogle ledelsesmæssige valg — fx om brug af fordelingsnøgler, bl.a. fordi det efter vores erfaring 
giver den bedste forankring i kommunen — så medarbejderne fremadrettet får ejerskab til 
beregningsmodellen.

Vi har over en årrække udarbejdet en gennemsigtig beregningsmodel, der sikrer enkelte og 
valide beregninger.

Alt data er samlet i et enkelt beregningsark og metode og beregningsmæssige valg (eks. brug af 
fordelingsnøgler) dokumenteres. Kommunen får således et solidt beregnings- og 
dokumentationsmæssigt grundlag for taksten.

Modellen for beregning af overhead/indirekte omkostninger kan anvendes på alle kommunens 
områder, hvor der skal indgå overhead i beregningen. Det er således muligt at sikre en ensartet 
beregningsmetode i alle beregninger.
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Om EY
EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, 
transaktioner og rådgivning. Den indsigt og de ydelser, vi leverer, hjælper 
med at opbygge tillid til kapitalmarkederne og den globale økonomi. 
Vi udvikler dygtige ledere og medarbejdere, som sammen leverer det, 
vi lover vores interessenter og bidrager til, at arbejdsverdenen og 
arbejdslivet fungerer bedre — for vores medarbejdere, vores kunder og 
det omgivende samfund.

EY henviser til den globale organisation og kan referere til et eller flere 
medlemsfirmaer inden for Ernst & Young Global Limited, som hver især 
udgør en selvstændig juridisk enhed. Ernst & Young Global Limited, som 
er et engelsk ‘company limited by guarantee’, yder ikke kunderådgivning. 
Flere oplysninger om vores organisation kan findes på ey.com.

© 2020 Ernst & Young P/S, CVR-nr. 30700228 
All Rights Reserved.
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Dette materiale er udarbejdet alene til orientering, og oplysningerne i det tilsigter ikke 
at være fyldestgørende, og de træder ikke i stedet for udførlige analyser eller udøvelsen 
af professionelle skøn. I konkrete sager opfordres brugere til at henvende sig til EY’s 
rådgivere.
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