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Bilag 2 - Forklaring vedr. konsekvenser af gebyrændringer samt
ændring angående tillæg af moms til affaldsgebyrer
For en havebolig, som har den mellemste størrelse af beholder til mad- og
restaffald (240l), betyder de nye gebyrer for 2022 en stigning i det samlede
affaldsgebyr på 228,00 kr., excl. moms - fra 3.422,00 kr. i 2021 til 3.650,00
kr. i 2022.
For en bolig med fælles affaldsløsning vil der også være tale om en stigning,
men stigningen vil afhænge stærkt af den konkrete sammensætning af antal
boliger, antal og størrelse af beholdere og tømmefrekvenser. Stigningen i de
faste gebyrer (det vil sige gebyrer, som ikke er volumen-afhængige) vil
typisk være på 159,00 kr., excl. moms (ved 12 årlige storskraldstømninger).
Men hertil kommer en stigning som følge af stigninger i nogle af gebyrerne
for containere til især madaffald og plast. Enkelte gebyrer for beholdere /
containere til pap, metal og restaffald foreslås dog at blive nedsat, jf.
vedlagte liste.
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Moms eller ej på affaldsgebyrerne
Årsagen til, at alle gebyrer i oversigten er vist excl. moms, er, at der i
efteråret 2020 kom en afgørelse fra Landsskatteretten, som medførte en
anden tolkning af momsloven, således at man nu vurderer, at der ikke bør
lægges moms på gebyrer for "husholdningsaffald" eller gebyrer hvor der ikke
er valgfrihed i f.t. at deltage i en affaldsordning / betale et affaldsgebyr.
Idet afgørelsen desværre uklar i f.t. afgrænsning af hvilke gebyrer, der skal
moms på eller ej afventer kommunerne fortsat ”styresignal” fra
Skattestyrelsen om dette.
Det blev i forlængelse af afgørelsen fra Landsskatteretten ultimo 2020 /
primo 2021 i Kultur- og Økonomiforvaltningen besluttet, at idet der pr.
årsskiftet 2020/21 ikke var klarhed over præcis hvilke gebyrer der skulle
tillægges moms, skulle kommunen opkræve alle affaldsgebyrer med moms i
hele 2021 (d.v.s. både 1. og 2. rate). Til gengæld forudsatte man, at der for
2022 vil skulle ske en opdeling, så gebyrer vedr. "husholdningsaffald" (hvilke
udgør langt de fleste af gebyrerne på affaldsområdet, både antals- og
beløbsmæssigt), ikke længere bliver tillagt moms i forbindelse med
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opkrævning af gebyrerne. Af denne årsag - og af hensyn til muligheden for
at sammenligne gebyrstørrelser for 2021 med de foreslåede størrelser for
2022 - er alle gebyrer i vedlagte liste vist uden tillæg af 25% moms.
Det skal for god ordens skyld bemærkes, at det fortsat er forbundet med en
vis usikkerhed om afklaringen / styresignalet kommer tids nok til at
ændringen kan gennemføres fra 1. rate af 2022, idet ændringen også
indebærer behov for tekniske tilpasninger i f.t. opkrævningssystemet førend
det bliver muligt at opkræve nogle gebyrer uden og andre med moms.
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