Y’S MEN INTERNATIONAL Region Danmark
ISOBRO
MOMSKOMPENSATION – 10. ANSØGNINGSRUNDE, FRIST 15. MAJ 2019.

Denne gang kan der søges på grundlag af regnskabstallene for kalenderåret 2018.
Det er vigtigt:
• At udgifterne indsættes i regnskabsskemaet – specielt de udgifter, hvorpå
der indgår momsudgifter.
• Y’s Men’s er berettiget til fradrag momsen. Dvs., at klubben har
originalfaktura vedr. momsudgifter, som de ønsker at søge kompensation
for. Momsbeløbet skal fremgå af fakturaen.
• At der foreligger dokumentation for at beløbet for betaling af fakturaen er
overført elektronisk (kontoudtog eller kvittering)
• At der ikke ydes refusion af momsudgifter til bespisning af medlemmer
m.m.
• At regnskabserklæringen medsendes.
Regnskabsskemaet giver også mulighed for at medregne indtægter. Formålet
hermed er kun, at ansøger får mulighed for at foretage en totalafstemning til hele
klubregnskabet med indtægter, udgifter og resultat.
Vigtigt at alle klubber/distrikter får søgt momsgodtgørelse!
Fordi: Hvor kompensationen tidligere svarede til det ansøgte beløb, er der nu
fastsat en samlet pulje, som fordeles ud til de organisationer mv. der ansøger.
Overstiger organisationernes samlede ansøgningsgrundlag den fastsatte pulje,
bliver der fordelt forholdsmæssigt i forhold til organisationens andel af det
totale ansøgningsgrundlag.
For at få så stor en andel af denne pulje er det vigtigt, at vores ansøgningsgrundlag
er så stort som muligt.
For indkomståret 2016 har Regionen fået kompenseret 548.341 kr. hvilket
svarer til 37,61%. Procenten er næsten den samme som for 2015, hvor den var
38%.
For indkomstårene 2008 – 2016 har Regionen fået kompenseret 4.981.626 kr.
Hvis enkelte klubber skulle mene, at det er for små beløb at sætte
administration i gang for af Regionen, kan der som vælges, at pengene ikke
udbetales til ansøger, men i stedet kan ønskes at indgå i Regionens kasse til
velgørende arbejde. Hellere det end der ikke søges og pengene er tabt. Hvis
godtgørelsen ønskes at indgå i Regionens kasse kan dette tilkendegives ved
afkrydsning på regnskabserklæringen.
Der tænkes i denne forbindelse på, at der for det første ansøgningsår var nogle
klubber/distrikter, der modtog ”småbeløb” under kr. 500, og som samtidigt gav
udtryk for, at det vist ikke var umagen værd at søge. Men det er der, når det
som bekendt gælder, at - ”Mange bække små – gør en stor å”!
Skemaer og yderligere information kan findes på regionens hjemmeside under:
www.ysmen.dk/klub-og-raads-informationer/momskompensation-isobro
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