Standardaftale vedrørende delvis momskompensation.
Standardaftalen omfatter attestation/erklæring udført af
Revisionsfirmaet Evan Klarholt overfor Skattestyrelsen vedrørende ansøgning om delvis
momskompensation for fonde og foreninger godkendt i henhold til Ligningslovens §8A og 12 stk. 3.
Fremsendelse kan kun ske til en af følgende:

–
–

email: moms@klarholt.dk (kan kun bruges til momskompensation)
pr. post til Revisionsfirmaet Evan Klarholt, Flodvej 73, 2765 Smørum.

Fremsendelse skal ske senest den 10. juni i året efter ansøgningsåret (andet kan aftales)
Der skal fremsendes:
– udfyldt og underskrevet ansøgningsblanket
– kopi af det godkendte og underskrevne årsregnskab.
– liste/opgørelse - der viser enkeltposter som udgør momsbeløbet, samt total.
– kopi af alle fakturaer på over 15.000 kr. excl. moms.
Angivelse sker elektronisk af Revisionsfirmaet Evan Klarholt og den udfyldte og underskrevne
ansøgningsblanket vedhæftes ansøgningen som dokumentation overfor Skattestyrelsen.
Kvittering for modtagelse, tilbagesendelse, fakturering og kommunikation vil ske via ”moms”mail.
Spørgsmål kan dog også stilles via telefon 44 68 40 08 eller email: evan@klarholt.dk.
Pas på følgende:
– Fakturaer skal være udstedt i året ansøgningen vedrører (også selv om den er betalt i året
efter).
– Fakturaer skal være udstedt til den godkendte menighed (fond/forening)
– Det skal fremgå af fakturaen, at der er moms i fakturabeløbet.
– Der kan ikke ansøges om moms vedr. udgifter til beboelse (ej heller ombygning).
– Hvis man har ansøgt om for lidt – er rettelse/ansøgning ikke mulig efter fristen.
Ansvar:
Det er ledelsen for menigheden (fonden/foreningen), der har ansvaret for ansøgningen, herunder at
den fornødne dokumentation fremsendes.
Revisors ansvar er alene at sandsynliggøre, at der kun ansøges om moms som menigheden
(fonden/foreningen) har afholdt i ansøgningsåret.
Der foretages derfor ingen kontrol af om der burde være ansøgt om et højere beløb.
Korrektioner på ansøgningsskemaet:
Såfremt der skal ske korrektioner på ansøgningsskemaet, vil dette kun ske efter aftale via mail.
Pris incl. moms.
Kr. 1.500 for ansøgninger med momsbeløb på under 50.000 kr.
Kr. 2.000 for ansøgninger med momsbeløb på fra 50.000 kr. til 100.000 kr.
Kr. 2.500 for ansøgninger med momsbeløb på over 100.000 kr.
Ændringer til standardaftalen kan aftales individuelt.
Revisionsfirmaet Evan Klarholt
Evan Klarholt
registreret revisor
Gældende indtil ny standardaftale fremsendes.
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