
 

Fakturering, udbetaling og moms    

Puljemidler til projekter udbetales direkte til leverandører af ydelserne. Dvs. ingen projekter 

eller lokalråd kan få forudbetalt midler til viderebetaling. 

Til ansøgninger, der godkendes, gives der helt eller delvis tilsagn fra Helhedsplanpuljen på 80% 

af det ansøgte beløb inkl. moms, baseret på at al moms afløftes og således ikke belaster 

helhedsplanpuljen – se også punkt 2. 

1. Fakturaer/regninger skal sendes elektronisk til Ringsted Kommune og indeholde følgende 
informationer: 

a. Udstedt til Ringsted Kommune, att. Frank Nielsen, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted 

b. EAN nummer: 5798007643157 

c. Projektet nummer iht. den godkendte ansøgning 

d. Navn på vedkommende, der har bestilt ydelsen 

e. Fyldig beskrivelse af ydelsen 

f. Dato for levering af ydelsen 

2. Fakturaer der indeholder ovenstående informationer og indsendes elektronisk får afløftet 

momsen uanset beløbsstørrelsen på fakturaen – læs dog punkt 3. Dvs. samlet 

fakturabeløb uden moms føres på helhedsplanpuljen, momsbeløbet føres på 

momsudligningskontoen og det totale fakturabeløb inkl. moms betales til leverandør. 

3. Projektholder skal sikre sig, at der kun fremsendes faktura/fakturaer samlet lydende på 

det bevilgede bruttobeløb inkl. moms til kommunen. Eksempel: Landsbyforum har 

bevilget 100.000 kr. inkl. moms, men leverandøren har udført arbejde for 150.000 kr. 

inkl. moms. Her skal fakturaen splittes op i to, så den del leverandøren fremsender til 

kommunen lyder på 100.000 kr. inkl. moms, og de resterende 50.000 kr. inkl. moms 

dækkes af egen eller anden finansiering. Det er vigtigt, at kommunen kun modtager 

fakturaer på det beløb, som Landsbyforum har bevilget inkl. moms. Kommunen kan ikke 

tilpasse fremsendte fakturaer, så beløbene passer.  

4. Fakturaer der ikke fremsendes elektronisk får ikke afløftet momsen, selv om de opfylder 

ovenstående informationer, hvilket betyder, at momsen indgår i projektets budget og i 

helhedsplanpuljen. 

5. Betaler en projektholder eller et lokalråd selv en faktura/regning, kan udlægget, når det 

ledsages af oplysningerne i punkterne 1b-1f, efterfølgende refunderes af kommunen. 

Moms kan ikke afløftes og indgår således i projektets budget og i helhedsplanpuljen. 

6. Leverandører skal sende fakturaer direkte til Ringsted Kommune att. Frank Nielsen. 

7. Betaling sker 30 dage efter den dag, Ringsted Kommune modtager fakturaen. 

8. Kontaktperson i Ringsted Kommune vedr. helhedsplanpuljen er Frank Nielsen – Mail 

adresse: fni@ringsted.dk – telefon direkte: 57 62 63 67.  

Se eventuelt om elektronisk fakturering: http://ringsted.dk/kommunen/oekonomi-

resultater/elektronisk-fakturering. Fremsendelse af faktura som almindelig vedhæftning i en e-

mail anderkendes IKKE som elektronisk fakturering.  

Leverandører, der ikke kan fremsende elektronisk, kan benytte VIRK.DK. 

https://indberet.virk.dk/  

Større tilsagn kan deles i flere udbetalinger eventuelt fordelt på projektets faser. Dette sker 

efter individuel aftale i forbindelse med godkendelse. I givet fald skal ansøgningen indeholde en 

betalingsplan, som svarer til projektets tidsplan.  

Eventuelle krediteringer fra leverandører vedrørende projektleverancer skal tilgå Ringsted 

Kommune, og tilhørende tilbagebetalinger fra leverandører skal returneres til helhedsplanpuljen. 

Det påhviler ansøger/lokalråd at kontrollere kvalitet og aftalte leverancer samt at sikre 

almindelig garanti for det udførte arbejde eller eventuelt en længere garantiperiode. 
 

 

Ovenstående er et uddrag af de samlede retningslinjer ver. 8 af 11. februar 2016, side 15-16. 
Se de samlede gældende retningslinjer på www.landsbyforum-ringsted.dk/helhedsplanpulje 
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