Nyt fra Sekretariatet (26/2014 )
Nyt fra Sekretariatet holder sommerferie
Denne uges ”Nyt fra Sekretariatet” er det sidste inden sommerferien.
Nyhedsbrevet vender tilbage igen til august.
Sekretariatet er lukket i perioden 16/7 – 25/7. I perioden 9/7 – 1/8 vil der
ikke være nogen jurister til rådighed.
God sommer!
Med venlig hilsen
Helle Otte
Omvendt momsbetalingspligt
Flere skoler har spurgt til omvendt momsbetalingspligt. Rektorforeningen har
været i kontakt med Undervisningsministeriet, som oplyser, at omvendt
betalingspligt kun gælder den indtægtsdækkede virksomhed og ikke den
almindelige tilskudsfinansierede aktivitet på institutionen for institutioner
omfattet af Undervisningsministeriets momskompensationsordning.
Ministeriet lægger i dag en opdateret momskompensationsvejledning på
hjemmesiden på følgende link: http://www.uvm.dk/Administration/Tilskud-tilinstitutioner/Momskompensation.
De nye regler om omvendt betalingspligt ved indenlandsk handel træder i
kraft den 1. juli 2014, jf:http://www.statensadm.dk/Servicemenu/Nyhedsbrev/Nyhedsbrev/Nyhedsbrev_19_2014/Omvend
t_betalingspligt
Ændringen betyder, at institutionen bliver ansvarlig for at indbetale momsen
til SKAT i modsætning til i dag, hvor momsen er sælgers ansvar.
Lovændringen rammer kun en bestemt gruppe af produkter og kun en
nærmere defineret kreds af sælgere. Følgende produkter er omfattet:
 Mobiltelefoner
 Integrerede kredsløbsanordninger (mikrochips mv.)
 Spillekonsoller
 Tablets
 Bærbare pc’er.
Reglerne gælder kun for køb fra visse sælgere. Hvorvidt en sælger er omfattet
af reglerne eller ej afgøres af, hvor mange procent af sælgerens omsætning
fra ovenstående produkttyper, der stammer fra private købere.
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Hvis mere end 50 % af omsætningen stammer fra private købere, er
sælgeren ikke omfattet af de nye regler og skal altså opkræve momsen
som hidtil.
Hvis mindre end 50 % af omsætningen stammer fra private købere, skal
sælger fra 1. juli 2014 ikke opkræve moms ved salg til virksomheder,
institutioner mv.

Kontakt: Kirstine Kjemtrup
Vejledning om merarbejde – REVIDERET udgave
Som omtalt i sidste uges nyhedsbrev har Moderniseringsstyrelsen udsendt en
vejledning om merarbejde den 18. juni 2014.
Den 25. juni 2014 har Moderniseringsstyrelsen udsendt en revideret udgave
af vejledningen.
I den reviderede udgave er der indsat et afsnit om honorering af merarbejde
til lærere omfattet af 60-årsreglen. Det betyder, at eventuelle overskydende
timer skal behandles efter overenskomstens regler for merarbejde (§§ 14 og
18). Såfremt ledelsen vurderer, at merarbejde skal honoreres, skal dette ske i
form af afspadsering i forholdet 1:1.
Det er således alene honoreringsformen nævnt i § 18, som medarbejdere
omfattet af 60-årsreglen er undtaget fra.
Desuden er der i den nye vejledning indsat et afsnit om honoreringsform
(afspadsering eller udbetaling).
Den reviderede vejledning kan ses her:
http://www.rektorforeningen.dk/Regler_og_retningslinjer.asp
Kontakt: Marianne Larsen
Med venlig hilsen
Stine Mandrup Lund
Kommunikationsmedarbejder

