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HVORNÅR HAR I RET TIL TILBAGEBETALING AF INDBETALT MOMS?
Hvor mange penge bruger din virksomhed i løbet af et år på udenlandske tjenesteydelser og forretningsrejser i Europa? For mange multinationale virksomheder er der tale om flere millioner. Hvis du driver
forretning i eller betaler moms for rejser til udlandet, eller tilsvarende, så er du berettiget til at få refunderet betydelige summer.
Moms er en forbrugsafgift på mange varer og tjenesteydelser i Europa og andre lande rundt omkring i verden.
Det er beregnet til at beskatte den endelige forbruger og ikke virksomheder, der driver forretning i udlandet.
Alle europæiske lande og visse andre lande rundt om i verden gør det muligt for virksomheder at opnå momsrefusion for diverse udgifter i henhold til 2009/8/EF-direktivet, det 13. selskabsdirektiv eller tilsvarende og i nogle
tilfælde ved lokal momsregistrering. Afhængig af hvilke udgifter der er afholdt, og det pågældende land, kan din
virksomhed få den moms, de har betalt, refunderet.
Tilbagebetaling af disse beløb har en direkte og ofte betydelig indvirkning på bundlinjen, idet virksomhedens
rejseudgifter reduceres betragteligt.
Momsrefusionsprocessen kan være en kompliceret affære. Det komplicerede bunder først og fremmest i, at
man kan søge momsrefusion for mange forskellige typer udgifter, som varierer fra land til land. Nogle af disse
omfatter udgifter til mad, forplejning og hotel samt varetransportudgifter og befordringsudgifter, møder og
konferencer samt transportudgifter til f.eks. flybilletter (indenrigs), billeje, taxa, tog og busser.
I denne e-bog beskriver vi de forskellige udgifter, der kan søges momsrefusion for, tilbagebetalingsprocedurer,
best practice samt fejl, der bør undgås.

FOR AT VÆRE BERETTIGET TIL MOMSREFUSION I HENHOLD TIL OVENNÆVNTE
DIREKTIVER MÅ VIRKSOMHEDEN IKKE:
•

være hjemmehørende i det land, hvori momsrefusion søges på ansøgningstidspunktet have leveret varer eller tjenesteydelser dertil, bortset fra
» afgiftsfritagne transport- og tjenesteydelser.
» foretage levering til kunder, der er forpligtet til at betale moms i henhold til ordningen for
omvendt betalingspligt.
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Hvilke lande har en ordning for udenlandsk momsrefusion, og for hvilke udgifter refunderes momsen?
Oversigten nedenfor viser, hvilke lande der giver virksomheder mulighed for at søge om momsrefusion, deres
momssatser og nogle af de udgifter, de yder refusion for.
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Udgifter virksomheden kan søge momsrefusion for
Din virksomhed afholder mange forskellige udgifter i forbindelse med forretningsrejser til og besøg i udlandet.
Virksomheden kan imidlertid opnå momsrefusion for mange af disse udgifter.
Af listen nedenfor fremgår det hvilke udgifter momsen refunderes for:

FORRETNINGSREJSER
Du kan søge om momsrefusion for udgifter
til forretningsrejser i hele Europa og enkelte
andre lande. Rejseudgifter omfatter:
•
•
•
•
•

alle former for indkvartering
mad
billeje
transport (indenrigs) med fly, taxi, tog og
brændstof
telefon og internet

LEVERANDØRFAKTURAER
Som international virksomhed køber I sandsynligvis tjenesteydelser fra udenlandske
leverandører. Der beregnes stadig moms af
disse udgifter, der ofte kan løbe op i betydelige
summer, som I kan få tilbage. Men det kan ske,
at leverandørerne anvender forkert momstilsvar som følge af den omvendte betalingspligt
eller andre bestemmelser, der hele tiden bliver
ændret. Ligeledes kan der være huller i deres
regnskabssystemer i forhold til de nye momsregler eller deres fortolkning af gældende
international skattelovgivning. Det kan spare
virksomheden mange penge, hvis disse fejl
bliver opdaget.
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UDSTILLINGER OG MESSER
Ligesom med kurser og efteruddannelse (forklares nedenfor) kan der søges momsrefusion
for udgifter til udstillinger og messer, hvor virksomheden deltager. Muligheden for momsrefusion afhænger dog af det pågældende lands
regler. Udgifter, der kan søges momsrefusion
for, omfatter standleje, opsætning, montering,
skiltning, markedsføringsmateriale og andre
udgifter pålagt moms i forbindelse med disse
arrangementer.

KURSER OG EFTERUDDANNELSE
Mange virksomheder kræver, at deres medarbejdere deltager i kurser, møder, seminarer
eller andre former for efteruddannelse. Når
medarbejderne deltager i sådanne arrangementer, kan der søges om momsrefusion for
udgifter i forbindelse med deres deltagelse.
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EKSPORT
Under visse omstændigheder kan man få
afgifter i forbindelse med eksport af udstyr til
Europa refunderet. Det kan f.eks. være hvis udstyret sendes med skib, hvor der eventuelt er
pålagt forskellige former for afgifter, herunder
importafgifter og afgifter ved køb af udenlandsk udstyr.

YDERLIGERE
ERHVERVSMÆSSIGE UDGIFTER
Der findes mange andre former for erhvervsmæssige omkostninger, hvoraf der beregnes
moms. Nogle af de mere almindelige omkostninger omfatter udgifter til udenlandske driftskontorer, internationale salgsagenter, lejemål
og logistik.

LUFTFART
Der er mange udgifter forbundet med luftfart og for de virksomheder, som benytter egne forretningsfly.
Disse udgifter er ofte meget dyre, og der beregnes afgifter heraf, som man kan få refunderet. Udgifterne
afholdes ofte i forskellige lande, hvilket betyder, at forskellige regler gælder, hvilket gør tilbagebetaling af
de opkrævede afgifter på flybrændstof og luftfartstjenester utrolig kompliceret. De beregnede afgifter kan
beløbe sig til hele 25 % af virksomhedens rejseudgifter. Anden moms, der kan søges refunderet, opkræves på reparationer, udgifter til besætningen m.m.

Momsrefusionsprocessen
Ansøgningsproceduren i forbindelse med momsrefusion er forskellig og afhænger af, om virksomheden er momsregistreret i EU eller ej, og om der søges om momsrefusion fra en EU-medlemsstat eller ej.
Virksomheder, der er momsregistreret i EU, skal søge momsrefusion fra en anden EU-medlemsstat i henhold til
EU-direktivet 2009/8/EF (i daglig tale kaldet det 8. momsdirektiv).
Alle anmodninger om tilbagebetaling fra eller til lande uden for EU skal sendes direkte til skattemyndighederne i
tilbagebetalingslandet i henhold til EU’s 13. selskabsdirektiv eller tilsvarende.
De enkelte landes processer for kontrol og tilbagebetaling af moms ifølge direktiverne er også forskellige. Hvert
land har sine egne ansøgningskrav, tidsfrister og opfølgningsprocedurer for momsrefusion, som følger de lokale
skattemyndigheders regler.
Hele processen for momsrefusion er især besværlig og indviklet for virksomheder, der driver forretning i flere
lande. Det er ofte bedst for sådanne virksomheder at søge råd og vejledning fra en lokal momsspecialist i det land,
hvori virksomheden søger om momsrefusion.
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NEDENSTÅENDE PROCES ER EN GENEREL VEJLEDNING TIL MOMSREFUSION:
1. FIND OG FREMSKAF ALLE BILAG OG KVITTERINGER FOR UDENLANDSKE KØB, SOM
DER KAN SØGES OM MOMSREFUSION FOR
•

For EU og EU-anmodninger, der er omfattet af 2009/8/EF direktivet
» Elektronisk, hvis de opbevares i dette format
» I originalformat, som derefter scannes ind

•

Som originalbilag for anmodninger iht. det 13. selskabsdirektiv

2. INDSENDELSE AF ANSØGNINGSBLANKETTER

1
2

•

Via de lokale skattemyndigheders portal i virksomhedens bopælsland i
EU til virksomheder, der er momsregistreret i EU sammen med scannede
kopier af fakturaer over en vis beløbsgrænse

•

I papirudgave sammen med originale fakturaer direkte til skattemyndighederne i det land, hvori der søges om refusion for alle andre ansøgninger

Når ansøgningen er sendt til eller modtaget i det land, hvori der søges om refusion, kan skattemyndighederne anmode om yderligere dokumentation til støtte for
ansøgningen, f.eks. i form af kvittering for betaling eller serviceaftaler. Myndighederne holder strengt på, hvad der betragtes som en refusionsberettiget faktura.
Kopier og bankkonto- eller kreditkortudtog er ikke tilstrækkeligt.

3. TAG KOPI AF DINE ORIGINALE FAKTURAER

3

Hold styr på dine tilgodehavender og fremsendte fakturaer.
Tag kopi af dine originale fakturaer, og markér tydeligt, at de
er kopier af hensyn til revisionen.

4. INDSEND ANSØGNINGER RETTIDIGT

4
5
6

Indsend ansøgninger om tilbagebetaling af moms rettidigt til
de enkelte lokale skattemyndigheder. Fristen varierer fra 30.
juni, 30. september og 31. december.

5. HOLD ØJE MED TILBAGEBETALINGERNE
Sørg for, at den person, som er ansvarlig, modtager og besvarer alle henvendelser og anmodninger fra myndighederne vedrørende yderligere myndighedskrav
inden for en fastsat (kort) frist. Når tilbagebetalingsbeløbet er helt eller delvist
godkendt, skal en ny ansøgning og/eller klage indgives inden for de fastsatte
tidsfrister.

6. SPORING AF TILBAGEBETALINGER
Identificer alle tilbagebetalinger på din bankkonto og undersøg eventuelle differencer i forhold til det
ansøgte og refunderede beløb. Eventuelle differencer kan forekomme som følge af afvigelser i valuta,
kurser, bankgebyrer og/eller delvis godkendelse af refusioner. Opgør beløbet i dine regnskaber, når
det er korrekt angivet.
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Ved at ansætte en momsrefusionsformidler kan det meste af ovenstående arbejde udføres
langt mere effektivt og korrekt, så bekostelige fejl kan undgås, og virksomheden kan spare
tid ved at arbejdet udføres internt.

Best practice inden for momsrefusion
Sammen med de udgifter som der kan søges momsrefusion for, er der adskillige best practices, der kan hjælpe
din virksomhed med at få refunderet udenlandsk moms og mindske besværet i forbindelse med tilbagebetalingsprocessen.

GENNEMGÅ MOMSBELØB PÅ FAKTURAER
I takt med at lovgivningen ændres i hele Europa og flere lande indfører moms og lignende afgifter, er der flere
og flere tilfælde, hvor moms i forbindelse med udgifter til udenlandske varer og tjenesteydelser er beregnet
forkert. Når din virksomhed modtager fakturaer fra udenlandske leverandører, skal de gennemgås for at sikre,
at det beregnede momsbeløb er korrekt, hvilket fastsætter, om de er fradragsberettigede.

KONTROLLÉR, AT DINE FAKTURAER OPFYLDER KRAVENE
Hvert land har sine egne love og regler for fakturaer med hhv. lave og høje faktureringsbeløb. Hvis kvitteringer
og fakturaer mangler påkrævede leverandør- og køberoplysninger eller afviger fra lokale krav til fakturaudstedelse, vil en tjenesteydelse, der ellers er berettiget til refusion, blive afvist, fordi fakturaen ikke opfylder kravene.
Det er vigtigt at kontrollere, at hver enkelt faktura opfylder landets love og regler, herunder at sikre at f.eks.
købers momsregistreringsnummer er påført fakturaer fra lande som Portugal og Spanien.

KONTROLLÉR, OM YDERLIGERE DOKUMENTATION ER NØDVENDIG
Afhængigt af udgiftstype eller -beløb kan det være nødvendigt at vedlægge kopier af fakturaer eller anden dokumentation såsom kvittering eller kopi af en kontrakt. Sørg for at indsende al nødvendig dokumentation som
hjælpebilag fra starten.

KONTROLLÉR, AT DIN ANSØGNING ER MODTAGET
Kontrollér, at skattemyndighederne i de enkelte lande, hvori du har anmodet om tilbagebetaling, har modtaget
dem inden for de fastsatte frister. Dette er væsentligt, fordi der kan opstå tekniske problemer med portaler eller
forsendelsesproblemer, og skattemyndighederne kan eventuelt også have indført nye tidsfrister.

KORREKT BESVARELSE AF HENVENDELSER
Hvis skattemyndighederne i andre lande anmoder om yderligere oplysninger eller dokumentation vedrørende
din tilbagebetalingsanmodning, er det bedst at besvare henvendelsen på deres lokale sprog og inden for den
anførte frist, da anmodningen ellers vil blive afvist.

BEHANDLING AF AFVIST FAKTURA ELLER ANMODNING
Hvis skattemyndighederne helt eller delvist afviser din anmodning om tilbagebetaling af moms, kan du i mange
tilfælde indsende en ny anmodning med oplysninger for at tilsidesætte den oprindelige afgørelse. Processen
for genindsendelse af en anmodning skal ske inden for den angivne frist og opfylde kravene. Sørg for, at du er
bekendt med disse, før du genindsender tilbagebetalingsanmodningen. Hvis skattemyndighederne mener, at
momsberegningen ikke er korrekt, skal du kontakte din leverandør og bede om en kreditnota.
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De mest almindelige fejl i forbindelse med udenlandsk
momsrefusion
Tilbagebetaling af moms, der er betalt i udlandet, kan være en langsommelig proces, da alle skattemyndigheder
kræver, at man omhyggeligt kan dokumentere for hver kvittering eller faktura, der indsendes sammen med tilbagebetalingsanmodningen. Det er forholdsvist nemt at ansøge, men angivelse af data på fakturaerne er meget
tidskrævende og kræver kendskab til de enkelte landes momsregler.

VIRKSOMHEDER EFTERLADER MILLIONER
Uden den nødvendige tid, viden eller tekniske ressourcer kan der nemt ske fejl. Alternativt anmoder mange
virksomheder slet ikke om at få tilbagebetalt de beløb, de er berettiget til, eller også anmoder de kun om momsrefusion for høje fakturabeløb, hvilket betyder, at de går glip af betydelige summer, som de ellers er berettiget
til refusion for. Andre virksomheder indsender kun ansøgning til de myndigheder, hvor de forstår sproget eller
skattelovgivningen. Det betyder, at virksomheder efterlader anseelige momsbeløb, der kan være med til at øge
deres bundlinje.

DET ER IKKE ALTID DEN BEDSTE LØSNING AT GØRE ALT SELV INTERNT I VIRKSOMHEDEN
I stedet for at give afkald på tilbagebetalinger af moms, som virksomheden er berettiget til, og derved gå glip
af en øget bundlinje, er det mere fornuftigt at outsource momsrefusionsopgaven til en serviceudbyder, der har
specialiseret sig i momsrefusion. De har kendskab til og forstår lovgivningen og anvender best practice med
henblik på en hurtig tilbagesøgning af udenlandsk moms.

Tilbagebetaling af moms, der er betalt i udlandet, kan være en langsommelig proces, da alle skattemyndigheder kræver, at man omhyggeligt kan dokumentere for hver kvittering eller faktura, der indsendes sammen med tilbagebetalingsanmodningen.

Undgå de største fejl i forbindelse med anmodning om
momsrefusion
FEJL #1 - ANMODNING OM TILBAGEBETALING AF MOMS FOR SAMME KØB TO GANGE
Nogle leverandører udsteder betalingsanmodninger og sender kun en momsfaktura, når der er betalt. I sådanne tilfælde skelnes der måske ikke mellem de to dokumenter, og der fremsendes en anmodning for begge
to. Det skal bemærkes, at en betalingsanmodning ikke er en gyldig momsfaktura og enhver form for fejlagtig
anmodning, der indsendes to gange, kan straffes hårdt af skattemyndighederne i det pågældende land hvor
anmodningen er indsendt.

FEJL #2 - ANVENDELSE AF FORKERT MOMSSATS
Man forestiller sig nok, at leverandøren beregner den korrekte momssats, men dette er ikke altid tilfældet. Desuden kan forskellige tjenesteydelser på samme faktura beregnes efter forskellige satser. Men det er ikke sikkert,
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at de satser eller beløb, der fremgår af fakturaen, viser dette. Man kan komme til at begå mange fejl ved beregning af refusionsberettiget moms, hvis man ikke har indgående kendskab til momsreglerne i det land, hvori
der søges om refusion. Virksomheder skal være opmærksomme på, at skattemyndighederne kan sanktionere i
forhold til ansøgninger, hvor der anmodes om større momsrefusion, end virksomheden er berettiget til.

FEJL #3 - HVOR STOR EN DEL AF DEN BEREGNEDE MOMS ER REFUSIONSBERETTIGET?
I nogle lande er det kun en del af den beregnede moms, der berettiger til refusion, f.eks. 35 % af den beregnede
moms for billeje i Belgien. Uden kendskab til disse lokale regler kan det ske, at der anmodes om tilbagebetaling af forkerte momsbeløb. Virksomheder skal være opmærksomme på, at dette kan medføre sanktioner fra
skattemyndighedernes side i forhold til ansøgninger, hvor der anmodes om større momsrefusion, end virksomheden er berettiget til.

FEJL #4 - KVITTERINGER FOR BETALING AF MOMS FOR BRÆNDSTOF ER IKKE GEMT
For at få den moms, der er betalt for udgifter til brændstof, refunderet, skal virksomheden fremvise gyldige
momskvitteringer for køb af brændstof. Uden disse er det ikke muligt at få momsen refunderet.

FEJL #5 - ORIGINALE KVITTERINGER ER IKKE GEMT
Hvis virksomheden ikke er momsregistreret i EU eller søger om refusion fra skattemyndighederne i et land uden
for EU, skal de originale kvitteringer og fakturaer gemmes. Det er blevet almindelig praksis for virksomheder at
smide originalerne ud og kun beholde scannede kopier. I så tilfælde forspildes muligheden for at få den moms,
der er betalt, tilbage. Gem originalerne hvis I senere vil anmode om tilbagebetaling af momsen.

FEJL #6 - TILBAGEBETALING AF MOMS VED RABAT ELLER KREDITEREDE FAKTURAER
I nogle tilfælde kan en udgifts pålydende blive nedjusteret som følge af rabat eller kreditering. Hvis virksomheden har anmodet om tilbagebetaling af moms på det oprindelige beløb, er det vigtigt at rette anmodningen til.
Hvis beløbet er forkert, kan det betragtes som svig at anmode om tilbagebetaling af mere moms, end der er
betalt.

FEJL #7 - ANMODNING OM TILBAGEBETALING AF IMPORTMOMS VHA. FAKTURA
FRA IMPORTAGENTUR
Hvis du har eksporteret varer, kan du ikke bruge den faktura, du har modtaget fra din importagent. Denne faktura beskriver alene de afgifter, der er betalt af kunden, dvs. importøren.

FEJL #8 - SAMARBEJDE MED PARTNERE UDEN REEL EKSPERTISE
Ikke alle udbydere af momstjenester er lige dygtige. Momsrefusion kan være meget besværligt
og svært at gennemskue, og hvis man indgår samarbejde med mindre erfarne partnere, kan
det betyde, at man forspilder muligheden for at få refunderet den udenlandske moms, eller at
der sker fejl i forbindelse med ansøgningen, som dermed bliver afvist, eller at man i værste fald
bliver idømt en bøde. Virksomheder er ofte ikke i stand til at følge med i momsreglerne eller
procedurerne i de mere end 30 lande, som tilbagebetaler moms.

FEJL #9 - SAMARBEJDE MED PARTNERE, DER IKKE YDER GENNEMSIGTIGHED
Et af de største problemer, virksomheder har, er at indhente svar fra udenlandske skattemyndigheder omkring status på deres ansøgninger. Alternativt er der manglende gennemsigtighed
i forhold til de anmodninger, der indgives. Uden denne gennemsigtighed er det svært at vide,
hvornår eller hvor store beløb der refunderes på dine vegne eller foretage en korrekt opgørel-
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se af beløbene, når de udbetales. Det bedste er, hvis din virksomhed har oprettet en klientkonto som giver jer
adgang til jeres anmodninger i realtid, så I kan følge dem frem til udbetaling sker.

Sådan gør teknologi virksomhedens momsrefusionsproces nemmere og mere effektiv
Flere og flere virksomheder er opmærksomme på muligheden for at søge udenlandsk momsrefusion og gør det.
Men de færreste virksomheder har fået øje på muligheden for at strømline deres processer og procedurer med
teknologiske løsninger såsom Expense Management-løsninger til rejseafregninger. Der kan ofte spares mange
penge og ressourcer ved at benytte løsninger, der automatiserer processerne.
Som med alle andre automatiserede, teknologibaserede systemer har man mulighed for at fokusere på og
registrere alle data og reducere antallet af menneskelige fejl, hvis teknologien integreres i visse centrale dele af
processen. Teknologien fremskynder naturligvis også hele refusionsprocessen ved at optimere indsamlingen af
data og registrering af kvitteringer og fakturaer.
En teknologibaseret momsrefusionsplatform, som kan integreres med dit regnskabs- og rejseafregningssystem, giver mulighed for at udtrække relevante fakturaer og data fra dit bogholderi. Automatiserede systemer
udtrækker og sorterer alle fakturaer med moms, der eventuelt kan søges tilbagebetalt, efter land. Derefter
udarbejdes og sammensættes lister med relevante datafelter og beregning af momsbeløb. Med automatiserede
systemer spares tid på udarbejdelse af ansøgninger.
En ligeså vigtig fordel ved teknologien er den gennemskuelighed, man opnår gennem hele momsrefusionsprocessen. Den rette løsning giver dig komplet overblik over udgiftstyper, og hvilke lande dine udgifter er afholdt
i og over dine omkostninger og momskrav. Ved hjælp af elektronisk indberetning får du et komplet indblik i
status på dine tilbagebetalinger under hele processen, inkl. dato og refusionsbeløb fra de enkelte skattemyndigheder.

Kontakt en momsekspert, før du anmoder om
momsrefusion
Prøv at overvej, hvor mange penge din virksomhed går glip af år efter år ved ikke at søge om tilbagebetaling
af udenlandsk moms eller ved kun at anmode om delvis tilbagebetaling – for ikke at nævne forkert udfyldte
anmodninger. Det kan være dyrt at løse opgaven internt i virksomheden, og du risikerer derfor at forspilde muligheden for at få refunderet de beløb, som I som virksomhed er berettiget til.
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Momsspecialister har mulighed for at levere den service, der er nødvendig, for at du kan administrere refusionsprocessen fra start til slut. Når alt kommer til alt, kan de hjælpe dig med at få al refusionsberettiget moms, du
har betalt, tilbage og dermed forbedre virksomhedens rentabilitet.

Om Cash Back og Acubiz
Acubiz er et avanceret Cloud-baseret Expense Management system, der er utrolig brugervenligt. Med Cash
Back får du et af de bedste momsrefusionssystemer. Både Cash Back og Acubiz hjælper dig med at optimere
momsrefusioner for både forretningsrejser og mange internationale tjenesteydelser, som du foretager og køber
i Europa og forskellige andre lande. Det sker ved at digitalisere og effektivisere din udgifts- og indkøbsproces via
Acubiz og dermed også digitalisering af dokumentation til brug for momsrefusion, hvilket muliggør en utrolig
hurtig og nem momsrefusionsproces. Hurtigere end nogen andre momsspecialister og Expense Managementudbydere, har Acubiz direkte indvirkning på bundlinjen.
Med mere end 22 års erfaring, 100 % gennemsigtighed i hele processen, et omfattende netværk af kontorer og
momsspecialister i over 40 lande, er Cash Back og Acubiz den foretrukne momsrefusionspartner for mange af
verdens førende virksomheder.

Hvorfor har virksomheder tillid til Cash Back og Acubiz
i forbindelse med momsrefusion verden over?
MAKSIMAL REFUSION HURTIGST MULIGT
Hvis skattemyndighederne afviser din anmodning om tilbagebetaling
af moms, kan du i mange tilfælde indsende en ny anmodning med
yderligere oplysninger for at tilsidesætte den oprindelige afgørelse.
Processen for genindsendelse af en anmodning skal ske inden for
skattemyndighedernes angivne frist og opfylde deres krav. Sørg for, at
du er bekendt med disse, før du genindsender tilbagebetalingsanmodningen. Hvis skattemyndighederne mener, at momsberegningen ikke
er korrekt, bliver din leverandør kontaktet og bedt om en kreditnota i
stedet for.

ØJEBLIKKELIG OG KORREKT TILBAGEBETALING
Vi tilbyder den mest optimale og hurtigste momsrefusion i branchen.
Det er ikke bare markedsføringssnak. Dette er resultatet af ”Cash Back
Combination-processen”, hvor vi benytter teknologi og momsspecialister til at kvalitetssikre, inden anmodninger indsendes til skattemyndighederne. Dermed får du det maksimale momsbeløb tilbage gennem
korrekte anmodninger på hurtigst mulig tid.

Acubiz A/S

www.unitedcashback.com

www.acubiz.dk

OVERSKUELIG PRISSÆTNING
Med Cash Back og Acubiz betaler du et oprettelsesgebyr og et fast årligt
gebyr for konfiguration og opdatering af det automatiserede momsrefusionssystem via Acubiz’ Expense Management Service. Derudover
betaler du kun provision af tilbagebetalte momsbeløb. Der er ingen
skjulte gebyrer eller overraskelser.

TRANSPARANSEE
Du har fuldt overblik over alle trin i processen og status på hver eneste
anmodning, der indgives til skattemyndighederne. Med “My Cash Back”
får du visning i realtid, herunder adgang til fakturaoversigt som er vedlagt dine anmodninger. Disse kan eksporteres og downloades og viser
rapporter og oversigter over dine anmodninger.

STØRSTE NETVÆRK
Vi er fysisk til stede i alle lande, hvor du er berettiget til momsrefusion
for udgifter, og vores prisvindende momsrefusionssystem og optimale
arbejdsmetoder er implementeret på alle vores kontorer for at sikre
ensartethed og et vellykket resultat hver eneste gang.

EKSTRA BESPARELSER MED VORES CORPORATE TRAVEL
BOOKING PLATFORM
Med Cash Back og Acubiz får du også adgang til vores rejseportal tilpasset til din virksomhed med interaktivt dashboard og rapportering
i realtid af alle bestillinger af flybilletter, hotelreservationer og billeje.
Med direkte besparelser gennem vores aftalte takster og fuldautomatiske momskompatible fakturaer, vores kombinerede Travel Management Service og momsrefusionssystem får du den mest strømlinede
bestillings- og tilbagebetalingstjeneste, der findes.

KONTAKT OS
KONTAKT ACUBIZ
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for en uforpligtende samtale, hvor I kan høre
mere om jeres muligheder for at automatisere
jeres udenlandske momsrefusion.

www.unitedcashback.com

www.acubiz.dk

