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Svar på spørgsmål til sag om ændring af tilskudsstør-
relser som følge af ændret momspraksis 

 

Resumé 

I relation til Økonomiudvalgets behandling af indstillingen ”Ændring af 

tilskudsstørrelser som følge af ændret momspraksis” den 23. februar 
2021, har Jakob Næsager har stillet nedenstående spørgsmål. Økono-

miforvaltningen har udarbejdet et svar i samarbejde med Kultur- og Fri-

tidsforvaltningen.  
  

Spørgsmål 

Hvordan kan det være, at sagen ikke har nogen økonomiske konsekven-

ser, hvis der skal anvises finansiering for yderligere 445.000 kr.? Og 

hvor anvises finansieringen? 

  

Svar 

Der er besluttet en ny praksis i forbindelse med udbetaling af tilskud i 

Kultur- og Fritidsforvaltningen, som betyder, at der ikke længere auto-

matisk lægges momskompensationen oven i det ansøgte beløb ved 

ikke-momsregistrerede tilskudsmodtagere.  

 

Det er ligeledes blevet afdækket, at der både kan hjemtages momskom-

pensation for tilskud udbetalt til momsregistrerede og ikke-momsregi-

strerede tilskudsmodtagere. Dette betyder, at der kan udbetales et hø-

jere tilskud, end der er budgetteret med, da der ikke budgetteres med 

momskompensation. 

 

Eksempelvis hvis der ydes et tilskud på 100 t. kr., vil kommunen kunne 

hjemtage positivlistemomskompensation på f.eks. 12 t. kr. Derved bliver 

kommunens udgift/budget til tilskud 100 t. kr., men der vil kunne udbe-

tales 112 t. kr. i tilskud. Budget + momskompensation = Udbetalingsbe-

løb 

  

Nogle tilskudsmodtagere, som. f.eks. EnergiCenter Voldparken og Fon-

den de åbne rum, har været vant til at få udbetalt momskompensatio-

nen og derved et lidt større beløb end ansøgt. De vil fremadrettet blive 

vejledt til at ansøge om præcis det beløb, de ønsker at få udbetalt. I ek-

semplet vil tilskudsmodtager dermed søge 112 t. kr., mens der blot skal 
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finansieres 100 t. kr. på budgetsiden, da momskompensationen ikke 

budgetteres og først tilskrives efter udbetalingen.   

 

Som følge af den øgede momskompensation og ophør af direkte udbe-

taling af momskompensationen til nogle tilskudsmodtagere, så medfø-

rer den ændrede praksis ikke en kommunal merudgift, der skal finansie-

res. De 445 t. kr. kan derved håndteres inden for Kultur- og Fritidsudval-

gets budgetramme.  

 


