
Aalborg 19.11.2005

Skattecenter Aalborg
Skibsbyggerivej 5
9000 Aalborg

Momsangivelse for SE-nr. 21730599:

Jeg har ingen blanket og har mistet koden til TastSelv. Selskabet er ved at blive opløst, så
dette vil blive den næstsidste momsangivelse.

Selskabet havde ingen aktiviteter i 3. kvartal 2005, men regnskabet for 2004 er revi-
deret. Det har medført en regning fra revisor og en korrektion for betalt Co2-afgift og El-
afgift. Angivelsen ser herefter således ud:

Salgsmoms (udgående moms) 0
Købsmoms (indgående moms) -11550,61
El-afgift 2967,80
Co2-afgift -53,96

Ialt negativ afgiftstilsvar -14.572,37

Angående selskabets opløsning:

Jeg har afleveret det afsluttende årsregnskab til revisor, så selskabet kan opløses pr.
31/12-2005. Det medfører formentlig endnu en revisor-regning, så der bliver endnu en
sidste negativ momsangivelse.

Ang. modregning af Selskabsskat for 2003:

Jeg har ikke betalt á conto raterne á 1000 kr for 2005. Selskabet overdrog aktiviteterne i
juni 2004, så jeg håbede, at det kunne opløses pr. 31/12-2004, men jeg nåede det ikke.

De to á conto rater er modregnet i den skat, der kommer til udbetaling den
23/11-2005. Det er også ok, men i den første á conto rate var der allerede modregnet over-
skydende skat på 126 kr fra 2003.

I regnskabet for overdragelsen af ApS’ets aktiver har jeg omhyggeligt medregnet
et tilgodehavende på 126 kr - men det ser ud som om, at det er forsvundet...

Med Venlig Hilsen

Hans Kristian Pedersen
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