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SKAT, CVR, INDBERETNINGER, MOMSFRITAGELSE

Efter en del debat har jeg i samråd med Gitte Nørgaard Larsen og Mette Espersen
Larsen fra SKAT, Rita Poulsen fra ”momsafdelingen” i SKAT, Jørn Johannsen fra
Økonomisk Sikring i Sønderborg Kommune Jeppe Andersen, VIRK fundet frem til
hvad, hvorfor og hvordan vi håndterer legater, kvindepris, arrangementer etc. mht.
skat og moms.
Det er vigtigt, at modtagerne er inden for vores formål, og at de kan fremlægge
regnskab.
CVR registrering
For at hver klub kan blive godkendt til at udlodde midler og kunne angive legater til
Skat er et momsnummer nødvendigt.
Hver klub samt Danmark skal betragtes som hver sin enhed, eftersom vi har hvert
vort regnskab. Det betyder, at alle klubber samt Zonta Danmark skal have hvert sit
cvr-nummer, som man ansøger om på virk.dk Ring evt. til VIRK, de er meget
behjælpelige.
Efterfølgende skal kassereren have ansøgt om NemID medarbejdersignatur.

En følgefordel er, at den enkelte klub kan få en ”foreningskonto” i banken, så
kontoen ikke længere er registreret på kassereren personligt.

Legater og hæderspriser skal indberettes
Derfor skal man sørge for at få modtagerens bankkontonummer og cpr-nummer.
Regler er:
• Modtagelse af hædersgave (kvindeprisen + smykket) er skattefrie, men kun de
første kr. 25.000,00, der modtages i et kalenderår. Smykket er en gave, der skal
sammenlignes med virksomhedsjulegaver, der må være ca. kr. 700,00.
• Legater (schollarship, rejselegater m.m.) er skattefrie på følgende vis: Vi skal
indberette, hvorefter modtageren kan reducere beløbet til nul på sin
selvangivelse, såfremt udgifterne kan dokumenteres på Skats opfordring.
Donationer til velgørende formål/projekter/foreninger
Modtagere i Danmark skal på opfordring fra Skat kunne fremlægge et regnskab for
de tildelte penge. De samme regler gælder for donationer til udlandet; reglerne kan
være skarpere, specielt når pengene bruges uden for EU/EØS lande.

Kontanthjælpsmodtagere og pensionister
Kontanthjælpsmodtagere må modtage op til kr. 10.000,00 pr. fond/legat om året. Det
Kræver dog, at den enkelte klub får godkendelse efter ligningslovens § 7, nr. 22.
Hertil anvendes blanket 03.080 på Skat.dk.
Hvad skal vi ikke indberette
Kørselsgodtgørelse og udlæg efter regning
Vi må gerne have faste donationer, som f.eks. til et krisecenter.
Momsfritagelse
Når vi afholder arrangementer med indtægt og minimum 21 deltagere, hvor andre
end Zontians deltager, er der tale om et arrangement der er ”i konkurrence med
andre ”, derfor skal vi søge om momsfritagelse – blanket 31017.
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