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Søknadsskjema for momskompensasjon for 2015
Innsendelsesfrist: 15. august 2016
Samlede driftskostnader i foreningen i 2015 (i hele kr)*

Foreningens navn
Kontaktperson
Telefon kontaktperson
Kontonummer
* Se utfyllende informasjon nedenfor

Informasjon om ordningen
Alle medlemsforeninger i Hyperion kan søke om å bli en del av Hyperions søknadsgrunnlag for momskompensasjon for 2015. Fyller
dere ut og sender inn vedlagte skjema innen 15/8 er dere med i årets tildeling av momskompmidler.
Hva må dere gjøre?
Lokallaget kan søke kompensasjon for sine samlede driftsutgifter for 2015 - det vil si summen av alle pengene dere brukte i fjor iht.
regnskapet deres. Den summen dere oppgir til oss i dette skjemaet må være hentet fra årsmøtegodkjent regnskap for foreningen.
Om foreningens vedtekter har fastsatt egne regler for hvordan regnskap skal godkjennes, er det disse som gjelder.
Regnskapet skal være gjennomgått og godkjent av valgt revisor i foreningen. Det er ikke krav om at denne revisoren skal være
registrert eller statsautorisert, og han/hun kan godt velges av styret med mindre vedtektene deres sier noe annet. Dersom dere
ønsker mer informasjon om ordningen, ta gjerne kontakt med oss! Dere kan også lese mer om ordningen på www.lottstift.no.
Egenerklæring
Ved å levere inn skjemaet bekrefter du/dere følgende:
* At frivillig innsats er en viktig del virksomheten til foreningen
* At kostnadene som inngår i grunnlaget deres utelukkende har vært i sammenheng med den frivillige og ikke-fortjenestebaserte
delen av medlemsforeningens drift
* At tallene er reelle
* At regnskapet tallene hentes fra er revidert og behandlet av og godkjent på foreningens årsmøte eller av annet kompetent organ i
foreningen
* At Hyperion - N4F kan be om å få utlevert foreningens regnskaper og all annen relevant informasjon for kontroll av
søknadsgrunnlaget

NB! En forutsetning for å kunne delta i grunnlaget for søknad er at medlemsforeningen har levert
årsrapport til Hyperion for 2015.
Skjemaet er fylt ut av
Dato (dag-måned-år)
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