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Til menighedsrådene

Provstiudvalget (PU) har i forbindelse med gennemgang af revisionsprotokollerne for menighedsrådene
konstateret, at revisor havde mange kommentarer i forhold til moms og håndtering af momspligtige beløb,
og PU diskuterede også dette med revisor på et møde i november 2016.
Vedr. moms på kirkegårde kunne PU læse i flere protokoller, at revisor mente, at udgifter til vedligeholdelse
af fællesarealer bør være 100 % ligningsfinansieret eller tæt derpå, og dermed ikke fradragsberettiget eller
kun med en meget lille procent, hvilket PU er noget uforstående over for.
Derfor vil vi med dette brev henlede menighedsrådenes opmærksomhed på Kirkeministeriets
momsvejledning http://www.km.dk/fileadmin/share/Cirkul_rer/Momsvejledning_2013.pdf
I vejledningen formuleres det overordnede princip:
”Det overordnede princip er, at der kun kan trækkes moms af en udgift, hvis den tilhørende indtægt er
momspligtig. Der kan derfor f.eks. aldrig være 100 % momsfradrag på fællesudgifter tilknyttet kirkegården,
idet dele af kirkegården udgør fællesarealer og ubenyttede gravsteder, som finansieres via sognets ligning,
ligesom kirkegården anvendes til kirkelige handlinger”. (momsvejledningen s. 5)
Det er indlysende, at de temmelig indviklede regler ikke kan anvendes med millimeter-præcision på f.eks.
en kirkegård, og det er vores opfattelse, at menighedsrådets skøn over de reelle vilkår sædvanligvis vil være
den mest præcise. Revisor påpegede på vort møde, at det er vigtigt, at menighedsrådene dokumenterer
hvorledes man kommer frem til sit skøn, og det er PU helt enige i.
I momsvejledningen formuleres det sådan:
”Det er menighedsrådets ansvar at finde den metode for at foretage skøn, som bedst afspejler de reelle
vilkår i ”virksomheden”. Hvis menighedsrådet finder, at metoderne i de tilknyttede regneark med eksempler
ikke giver et retvisende billede hos menighedsrådet, skal menighedsrådet basere sit skøn på andre forhold.
Det er vigtigt, at menighedsrådet dokumenterer skønnet skriftligt, og opbevarer dette som en del af
regnskabsmaterialet”. (momsvejledningen s. 11)
Vi vil derfor opfordre til, at regnskabsfører sammen med graver og evt. valgt kasserer vurderer de tre
modeller i momsvejledningen og herudfra udarbejder et forslag til procentfordeling. Baggrunden for
skønnet skal nedskrives så det fremstår klart og tydeligt, og dette bilag gemmes og skal være tilgængeligt
for revisor i forbindelse med den årlige revision. Bilaget vedr. baggrunden for skønnet kan med fordel
indlæses i Dataarkivet i mappen ”Regnskabsmateriale” for det aktuelle regnskabsår.
Hvis dette giver anledning til spørgsmål kan I kontakte provstikontoret.
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