Udbetaling af honorarer til CPR eller CVR
KiAP har modtaget spørgsmål om, hvorvidt honorarer (fx til en klyngekoordinator, oplægsholder)
kan udbetales til klinikkens CVR. KiAP har rådført sig med revisions- og konsulenthuset Deloitte
Ifølge Deloitte kan en konsulent tilknyttes klyngerne på to måder: Enten som ansat konsulent
med fast løn (A-indkomst) eller som tilknyttet konsulent med et honorar (B-indkomst). Deloitte
finder det mest korrekt, at de personer, som tilknyttes klyngen (både læger, klinikpersonale og
andre) tilknyttes som konsulenter med udbetaling af B-honorarer.
Honorarmodellen betyder, at de pågældende konsulenter får en kontrakt med en konkret
opgavebeskrivelse og et fast årligt honorar, som udbetales til personens CPR-nummer som Bhonorar. Der kan ikke efterhonoreres for eventuelle ekstra timer, som vedrører de opgaver, der
blev beskrevet i den oprindelige kontrakt. Såfremt opgaven viser sig mere omfattende
udarbejdes et tillæg til kontrakten (eller en ny kontrakt) med en beskrivelse af ekstra opgaver,
nyt honorar mv.
Af hensyn til regler for sporadisk udbetaling af honorarer anbefaler Deloitte, at klyngerne
anvender fx halvårlige eller kvartalsvise udbetalinger (dette også for at lette den administrative
byrde for klyngen). Tilsyneladende er der en grænse på seks sporadiske indberetninger årligt for
at kunne anvende reglerne om sporadiske udbetalinger. Klyngen kan, for hver af disse
udbetalingsrunder, godt udbetale til flere personer og med forskellige beløb – dvs. fx til både
bestyrelsesmedlemmer, sekretær og koordinator. Det afgørende er, at der maksimalt udbetales
honorarer i seks måneder i løbet af et år.
Hvis en konsulent ønsker at få udbetalt honoraret til en klinik på et CVR-nummer, er honoraret
underlagt reglerne om momspligt – det gælder ligeledes for ansat personale, såsom en
sygeplejerske, som ”frikøbes” til at arbejde for klyngen i x antal timer. Her vil klinikken blive
betragtet som en virksomhed, der driver ”udlejning af arbejdskraft”, og den regning, som skal
sendes til klyngen for honorarlønnede konsulentydelser, skal som udgangspunkt pålægges
moms. Klyngen kan således godt anvende denne model med udbetaling til CVR-nummer, men
udgiften for klyngen for denne ydelse forøges med 25 %, da klyngen modsat ikke kan få momsen
tilbage. Dog skal der først svares moms af beløbet, hvis de momspligtige ydelser for den klinik,
hvor personalet frikøbes fra, overstiger 50.000 kr. årligt.

