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BEMÆRK
Dette skema skal indsendes til os i udfyldt stand senest den 15. efter momsperiodens udløb.
1.
Såfremt skemaet ikke indgår som anført, påtager vi os intet ansvar med hensyn til rettidig
2.
aflevering af din momsafregning.
Alle spørgsmål skal besvares korrekt. Har du andre momsoplysninger, eller slår pladsen ikke til,
3.
bedes du benytte side 4 eller vedlægge en særlig opgørelse.

Momsoplysningsskema

(Stempel)

CVR.nr.
Momsperiode:
1.

Udestående fordringer ved momsperiodens slutning?
(Iflg. specifikation side 2 eller vedlagt)

2.

Forretningskreditorer ved momsperiodens slutning?
(Iflg. specifikation side 3 eller vedlagt)

3.

Har du i momsperioden anskaffet driftsmidler?
(Dokumentation, købekontrakt eller lign. vedlægges)

4.

Har du i momsperioden afhændet driftsmidler?
(Dokumentation, købekontrakt eller lign. vedlægges)

5.

Har du ladet opføre eller vedligeholde forretningsbygninger?
(Af vedlagt dokumentation skal fremgå, at det ikke drejer sig om bolig)

6.

Er der i omsætningen medregnet salg af ikke-afgiftspligtige varer?
(Oplys hvilke og hvor meget)

7.

Såfremt du er handlende:
a) Har du brugt egne varer til husholdningen?
b) Hvor mange personer er I i alt? __________ voksne _________ børn (under 14 år)
c) Har du brugt andre egne varer?
(Oplys hvilke og hvor meget)

8.

Såfremt du er håndværker:
a) Har du udført arbejde for dig selv?
(Dokumentation, købekontrakt og lign. vedlægges)

Specifikation af debitorer
incl. moms
Specifikation over udestående fordringer ved momsperiodens afslutning.
(Slår pladsen ikke til, bedes du vedlægge en opgørelse)
Navn

Fakt. nr.

Beløb

Specifikation af kreditorer
incl. moms
Specifikation over forretningskreditorer ved momsperiodens slutning.
(Slår pladsen ikke til, bedes du vedlægge en opgørelse. Husk at anføre, hvad du skylder beløbet for)
Navn

Art

Beløb

Specifikation af igangværende arbejder
(excl. moms)

kostpris

udsalgspris

Specifikation over forretningskreditorer ved momsperiodens slutning.
(Slår pladsen ikke til, bedes du vedlægge en opgørelse. Husk at anføre, hvad du skylder beløbet for)
Navn

Beløb

Andre oplysninger

Undertegnede erklærer herved, at alle de meddelte oplysninger i ovenenstemmelse med de
faktiske forhold. Jeg er klar over, at ikke-korrekte oplysninger kan medføre strafansvar iflg.
merværdiafgiftsloven § 81.
, den

(Underskrift)

