
Tange Sø Golfklub vil i 2020 ansøge om at blive godkendt efter Ligningslovens §8A 
som en almennyttig forening. I praksis betyder det, at golfklubben kan opnå 
kompensation for en del af vores momsudgifter.

Tange Sø Golfklub er momsfritaget. Det betyder, at vi betaler moms af alle de varer og 
tjenesteydelser vi køber, MEN til gengæld ikke skal lægge moms på vores indtægter, 
der jo især omfatter kontingent, greenfee og salg i caféen.

Det er muligt for golfklubben, at få en del af den betalte moms refunderet efter en 
særlig momskompensationsordning i Finansloven. Vi ved ikke, hvor mange penge vi vil 
kunne få retur, men et pænt stort beløb er ikke urealistisk.

For at kunne komme ind under denne ordning, er det en betingelse, at der årligt er 
over 100 personer eller virksomheder, som giver en pengegave på minimum 200 kr. til 
klubben.

Til gengæld for din gave opnår du et skattefradrag.

Tange Sø Golfklub opfordrer derfor alle medlemmer eller andre, herunder firmaer med 
CVR.nr., til at give en gave på mindst 200 kr.

Sådan gør du:

Indsæt det beløb du vil give på konto nr. 7844 - 1155807

Husk at skrive “Gave, dit navn og medlemsnummer”

Klubben vil herefter kontakte dig, for at få oplyst dit cpr-nummer, hvilket er en 
betingelse for at gaven både bliver fradragsberettiget, og for at den kan tælle med 
blandt de mindst 100 gavegivere, der er en nødvendighed for at kunne opnå 
momskompensation.

Hvis der er tale om en gave fra ikke medlemmer eller firma, så kontakt klubben.

Hvis vi mod forventning ikke opnår godkendelse som almennyttig forening, 
tilbagebetales gaven.

Alle gaver indberetter vi til SKAT, og I opnår så automatisk fradrag for gavebeløbet.

Kære medlemmer.

Læs videre, hvis du gerne vil støtte Tange Sø Golfklub

For 200 kr. kan du gøre en endnu større forskel for vores klub og bane


