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Procedurebeskrivelse for kontering vedr. uddannelser inden for de 

fælles kompetencebeskrivelser (FKB/EVE) fra og med 1. januar 

2004. 

 

 

I forbindelse med det nye AMU-koncept, er der udarbejdet 45 familie-

grupper (CØSA- formål) til konteringen af undervisningsudgifter og ind-

tægter inden for de fælles kompetencebeskrivelser. De enkelte familie-

grupper dækker over et fagområde, og dermed over en række fag, som 

anses for at være samstemmende. Der er knyttet en takst op på hver af 

familiegrupperne. 

 

Nedenstående fremgår proceduren for kontering af arbejdsmarkedsud-

dannelserne. Proceduren skal sikre, at der i begyndelsen af 2005 kan ske 

et taksteftersyn på uddannelserne. 

 

 

I. Tilskud fra UVM 

Konteringen af undervisningstakst  
Undervisningstaxameteret skal konteres under den hidrørende familie-
gruppe. Dvs. at fag i familiegruppen 2826 Gartneri skal konteres under 
CØSA-formål 2826. Når der i forbindelse med salg af uddannelsesplad-
ser til AF og kommunerne for aktiverede opkræves undervisningstakst 
inkl. moms, jf. takster i Undervisningsministeriets takstkatalog, skal un-
dervisningstaksten ekskl. moms konteres på familiegruppen, f.eks. 2826, 
mens momsen skal konteres på CØSA-formål 5590. 
 
Det samme gælder i andre tilfælde hvor salg af uddannelse skal afregnes 
til takster inkl. moms i takstkataloget, fx. hvis institutionen skal afregne 
direkte med en produktionsskole for produktionsskolelever, der har 
modtaget undervisning på skolen og i medfør af § 2, stk. 6, i bekendtgø-
relse nr. 623 af 22. juni 2001 deltager i undervisningsforløb på institutio-
ner for erhvervsrettet uddannelse. 
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Undervisningstaxameteret udbetalt af Undervisningsministeriet konteres 

på artskonto 0100.  

 

 

Konteringen af deltagerbetaling 

Deltagerbetalingen skal konteres under den familiegruppe som den tilhø-

rer. Dvs. at for fag under 2826 Gartneri, skal deltagerbetalingen konteres 

på CØSA-formål 2826. Der er ikke moms på deltagerbetalingen. 

 

Deltagerbetalingen konteres på artskonto 0200.  

 

Kontering af administrations-, fælles- og bygningstaxameter 
Konteringen af de øvrige takster sker som hidtil. Fx. skal administrati-
ons- og fællesudgiftstaxameteret konteres på CØSA-formål 5610, mens 
bygningstaxameteret konteres på CØSA-formål 5620. Når der i forbin-
delse med salg af uddannelsespladser til AF og kommunerne for aktive-
rede opkræves takster inkl. moms, jf. takster i Undervisningsministeriets 
takstkatalog, skal taksterne ekskl. moms konteres på relevant CØSA-
formål, mens momsen skal konteres på CØSA-formål 5590. 
 

 

Kontering af tillægstakst til kost og logi 

Kontering af tillægstaksten til kost og logi, sker efter de gældende regler 

for området. 

 

 

II. Betaling fra AF og Kommuner: 

 

Der opkræves altid betaling ud fra takster inkl. moms ved salg af uddan-

nelsespladser til AF og kommunerne for aktiverede, jf. Undervisnings-

ministeriets takstkatalog. 

 

Indtægten svarende til undervisningstaksten ekskl.  moms konteres på 

artskonto 0194 (salg af uddannelse) Cøsa-formål 28xx, ligesom moms-

indtægten konteres på artskonto 0194 Cøsa-formål 5590. 

 
Indtægten fra de øvrige takster sker som hidtil. Fx. skal administrations- 
og fællesudgiftstaxameteret konteres på CØSA-formål 5610, mens byg-
ningstaxameteret konteres på CØSA-formål 5620. Når der i forbindelse 
med salg af uddannelsespladser til AF og kommunerne for aktiverede 
opkræves takster inkl. moms, jf. takster i Undervisningsministeriets 
takstkatalog, skal taksterne ekskl. moms konteres på relevant CØSA-
formål, mens momsen skal konteres på CØSA-formål 5590. 

 

Deltagerbetalingen vedr. ovennævnte konteres på artskonto 0193 Delta-

gerbetaling EVE/FKB for aktiverede. 
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John Andreassen 

Chefkonsulent 

Direkte tlf. 3392 5129 
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