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VOGNPARKEN skal afspejle de stadig 
større krav, der stilles, og vi skal have 
mange forskellige typer biler. Derfor er 
leasing effektivt for os. I gennemsnit 
leaser jeg en vogn i fem år, nogle gange 
er perioden lidt kortere andre gange 
lidt længere.

Ulovlige lån: En dyr fornøjelse

MED de skærpede skatteregler og sel-
skabslovens krav om forrentning bliver 
det hurtigt en dyr affære at låne penge 
i et selskab. Dit selskabs forretnings-
gange og procedurer skal derfor sikre, 
at du ikke sammenblander din privat-
økonomi og selskabets penge. 

Konsekvenser:
•	 Du risikerer politianmeldelse og 

bøde.
•	 Du skal betale en høj rente af ulovligt 

lånte penge, for tiden 10,2 procent 
om året.

•	 Du skal betale pengene tilbage til sel-
skabet.

•	 Erhvervsstyrelsen kan kræve en sær-
lig erklæring fra din revisor om, at 
pengene er tilbagebetalt med lov-
pligtige renter – det giver en højere 
revisorregning. 

•	 Du risikerer at skulle betale skat af de 
lånte penge – også selvom du betaler 
pengene tilbage til selskabet. Dét er 
en rigtig dårlig forretning.

•	 Du risikerer, at din revisor skriver i 
sin erklæring på regnskabet, at du 
har gjort noget ulovligt.  

HOVEDAKTIONÆRER RISIKERER 
HÅRD BESKATNING
Som hovedanpartshaver eller hoved-
aktionær skal du betale skat af de pen-
ge, du har lånt i selskabet. Men penge-
ne skal også tilbagebetales til selskabet 
sammen med lovpligtige renter. Du 
skal derfor betale skat af penge, du ikke 
får lov at beholde. I nogle tilfælde kan 
du dog undgå det. Hvis du har ydet en 
reel arbejdsindsats i selskabet og opret-
ter en lønaftale, der giver dig en ekstra 
løn, kan du under visse omstændighe-
der modregne denne løn i det ulovlige 
lån. Dermed udligner du det ulovlige 
lån, så det ikke skal tilbagebetales til 
selskabet. Tal med din revisor om, hvil-
ke muligheder du og dit selskab har for 
at rette op på den skete skade i år. Men 
der må ikke gå for lang tid. Dels skal det 
være bragt på plads inden sidste dag i 
regnskabsåret. Dels er der risiko for, at 
SKAT ikke accepterer, at det hele ses 
som én samlet løntransaktion. Vent 
derfor ikke for længe med at få bragt 
forholdene i orden.

Som leder eller ejer af et anpartsselskab eller aktieselskab må du 
ikke sammenblande din private økonomi med selskabets øko-
nomi. Alligevel forekommer de ulovlige lån stadig. 

LEASING:
Vognmand Frederik Christensen fra Ringsted 
fortæller, at brugen af leasing har betydet, at 
hans firma kan matche kundernes skiftende og 
forskellige behov. læs side 4

” Frederik Christensen:
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fra 1. januar 2014 kan du stifte billige selskaber
du kan stifte et iværksætterselskab for kun 1 krone og et almindeligt anpartsselskab for 50.000 kroner i stedet for 80.000 kroner, som mini-
mumskravet for anpartsselskaber tidligere har været. I eksisterende anpartsselskaber kan du nedsætte selskabskapitalen til 50.000 kroner. 
Det bliver den nye virkelighed, når en række ændringer i selskabsloven træder i kraft den 1. januar 2014.
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siden den 1. november 2013 kan 
du have risikeret at være gået 
glip af vigtig information fra det 
offentlige. Fra den dag kan det 
offentlige sende digital post til alle 
virksomheder og foreninger med 
et CVR-nummer. Det er dit eget 
ansvar at oprette postkassen og 
tjekke for post. Myndighederne 
starter stille og roligt op med de 
digitale forsendelser, men det vil 
med tiden blive meget mere ud-
bredt. Du kan få hjælp på Virk.dk til 
at oprette postkassen og til at få 
den særlige medarbejdersignatur, 
der er nødvendig for at få adgang 
til postkassen.  

har du fået oprettet 
digital postkasse?

højere rente på  
ulovlige lån
en ændring i renteloven betyder, 
at det er blevet dyrere for dig som 
leder eller ejer at låne penge i 
dit selskab, hvis lånet er ulovligt. 
Indtil pengene betales tilbage til 
selskabet, skal du forrente lånet 
med en lovkrævet rente, der for 
tiden udgør 10,2 procent. Det 
er 1 procentpoint mere, end før 
renteloven blev ændret.

Større momsfradrag for  
hotelovernatninger 

du kan fra 1. januar 2014 trække 75 procent af momsen på hotelovernatnin-
ger fra i dit momsregnskab i stedet for de nuværende 50 procent. Udgiften til 
hotelovernatning må udelukkende være erhvervsmæssig. Hvis overnatningen 
er inklusive morgenmad, skal du sikre dig, at du får en faktura, hvor regnings-
beløbet er fordelt mellem overnatning og bespisning.

Længere tid til at  
betale din moms
DE NYESTE ændringer til momsloven kan 
have stor betydning for likviditeten i din 
virksomhed. Med de nye regler forbli-
ver pengene nemlig i virksomheden i 
længere tid. 
 For en virksomhed med en omsæt-
ning over 1 million kroner og op til 50 
millioner kroner skal momsen indberet-
tes hvert kvartal. Indberetnings- og be-
talingsfristen er forlænget til den 1. i den 
tredje måned efter periodens udløb. Det 
vil sige, at kvartalsafregning for juli kvarta-
let 2014 først skal ske den 1. december i 
stedet for den 10. november. 
 Virksomheder med en omsætning på 
mere end 50 millioner kroner årligt skal 
stadig afregne moms hver måned. 
 Fra 2015 vil små virksomheder med en 
årlig omsætning, der ikke overstiger fem 
millioner kroner, overgå til halvårsmoms.

TYVERI af nummerplader har været et 
stigende problem. Fra den 15. november 
2013 er det derfor blevet et krav, at num-
merplader skal skrues eller boltes fast. 
Skruen eller bolten skal dækkes under 
en hætte, men reglen kræver ikke, at skru-
erne skal være tyverisikrede. Autoværk-
steder tilbyder forskellige løsninger, men 
du kan også selv fastgøre nummerpladen 
med skruer. Ved syn af bilen efter 15. 
november kontrolleres det, om nummer-
pladen er skruet fast efter reglerne. Hvis 
du får stjålet dine nummerplader, koster 
et sæt nye plader som udgangspunkt 
1.440 kroner.

Nummerplader 
skal skrues fast
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vigtige overvejelser

Overvejelser inden juleferien
Som selvstændigt erhvervsdrivende er du formentlig vant til at træffe mange vigtige be-
slutninger for din virksomhed i dagligdagen. For at støtte dig i den proces, bringer vi her 
en oversigt over nogle af de overvejelser, du med fordel allerede kan gøre nu. Jo tidligere 
du overvejer, des bedre er chancen for, at du kan gå på juleferie med ro i maven.

INDBETALER DU NOK TIL PENSIONEN?
Husk at overveje indbetalingen til pension. Uanset om 
du allerede har en pensionsopsparing, som du betaler til 
løbende, kan det være en god idé at overveje, om du har 
indbetalt nok. Selvstændigt erhvervsdrivende kan til og 
med 2014 indbetale op til 30 procent af virksomhedens 
skattemæssige overskud på en fradragsberettiget pension. 
Loftet på 50.000 kroner, som gælder for lønmodtagere, 
rammer først de selvstændigt erhvervsdrivende fra 2015. 

FRIVILLIG INDBETALING AF RESTSKAT
Hvis du driver din virksomhed i personligt regi (altså ikke 
via et selskab), bliver din skat beregnet med udgangspunkt 
i virksomhedens overskud eller de overførsler, som du har 
foretaget fra virksomhedens konto til din private konto. 
Hvis overskuddet i virksomheden bliver større end det, du 
forventede, da du udarbejdede din forskudsopgørelse, skal 
du betale restskat. Hvis du allerede nu ved, at du skal betale 
restskat, kan det – afhængigt af din økonomiske situation – 
være en fordel at betale inden nytår, da du derved undgår 
at betale strafrente til SKAT. Er du i virksomhedsordningen, 
er det ikke kun renten, du skal have med i overvejelserne. 

HUSK AT TÆLLE LAGERET OP
Har din virksomhed et varelager, skal du huske at optælle 
det ved udgangen af regnskabsåret. Følger dit regnskab ka-
lenderåret, skal du altså optælle dit lager så tæt på den 31. 
december som muligt. Lagerets værdi skal opgøres til den 
pris, som du har givet for varerne (kostpris) og ikke til salgs-
værdien. Det er en god idé at have kopi af indkøbsfakturaer 

klar til din revisor og på den måde spare tid forbundet med 
at udarbejde regnskabet.

JULEGAVE TIL MEDARBEJDERNE
Skal dine medarbejdere have julegaver i år? Julegaver op til 
700 kroner er skattefrie for dine medarbejdere. Vær dog op-
mærksom på, at kontanter ikke er omfattet af skattefrihe-
den og derfor medfører personlig beskatning for medarbej-
derne. Gavekort sidestilles som hovedregel med kontanter 
og vil derfor ofte medføre beskatning hos medarbejderne. 
Husk i øvrigt, at medarbejderne kun kan modtage persona-
legaver for samlet i alt 1.000 kroner om året uden at skulle 
beskattes.

SMÅANSKAFFELSER SKAL VÆRE LEVERET INDEN NYTÅR
Småanskaffelser til 12.300 kroner og derunder kan du 
afskrive med det samme. Det vil sige, at et driftsmiddel 
købt i december til 12.300 kroner eller derunder giver fuldt 
fradrag i virksomhedens skatteregnskab for 2013, hvis du 
anvender kalenderåret som regnskabsperiode. Vær dog 
opmærksom på, at driftsmidlet skal være leveret til din 
virksomhed inden regnskabsårets udløb, hvis det skal træk-
kes fra i årets regnskab. Vær også opmærksom på, at aktiver, 
der er bestemt til at fungere samlet, anses for at være ét 
driftsmiddel. Eksempelvis kan køb af både en computer 
og en printer blive anset for ét driftsmiddel. Her gælder, at 
anskaffelsessummen for det samlede aktiv (altså printer 
og computer tilsammen) ikke må overstige 12.300 kroner, 
hvis det skal afskrives med det samme. Sidstnævnte gælder 
også, selvom driftsmidlerne anskaffes på to forskellige 
tidspunkter.
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leasing

Leasing giver økonomisk fleksibilitet

Du skal sikre dig, at du har driftsmidler, der kan matche dine kunders 
skiftende behov, og du skal samtidig have en løsning på finansieringen. 
For mange virksomheder er leasing svaret på denne udfordring. 

ognmandsfirmaet Frederik Chri-
stensen i Ringsted har specialise-
ret sig i kørsel for frøbranchen og 

kan med sine ni faste chauffører også løse 
en række andre opgaver i Danmark og 
Sydsverige. Firmaet kører med græs og ha-
vefrø, frøkasser og pallevarer og transpor-
terer også korn, gødning og foderstoffer 
samt grus og sten. Containerudlejning er 
også på programmet. Det er opgaver, der 
kræver en moderne vognpark, som i fir-
maets mere end 40-årige levetid er blevet 
løbende tilpasset. For vognmand Frederik 
Christensen spiller leasing en væsentlig 
rolle, når vognparken skal finansiereres. 

Leasing giver mulighed for, at vognmands-
forretningen kan vokse med kunderne. 
 ”Vi kører for et frøfirma, som nu er ver-
dens største, så jeg har også været nødt til 
at udvide. Vognparken skal afspejle de sta-
dig større krav, der stilles, og vi skal have 
mange forskellige typer biler. Derfor er 
leasing effektivt for os. I gennemsnit leaser 
jeg en vogn i fem år, nogle gange er perio-
den lidt kortere andre gange lidt længere,” 
fortæller vognmand Frederik Christensen. 
 Både renten og de faste ydelser tæller 
med, når valget falder på leasing. ”Renten 
er lav ved leasing, og jeg kan ikke finde 
den billigere. Samtidig er omkostningerne 

lave. Ved leasing er det også en fordel, at 
betalingerne følger udviklingen i bilens 
værdi”.
 Frederik Christensen bruger blandt 
andet Nordea Leasing som samarbejds-
partner, når det gælder finansiering af 
vognparken, der lige nu består af fem 
forvogn-anhænger og fem trækkere til 
sættevogne. ”Jeg har været kunde i samme 
bank i 40 år, og jeg lytter til min bank og 
min revisor, når jeg skal vælge, hvordan 
vognparken skal finansieres”, siger Frede-
rik Christensen. 

V



54. KVARTAL 2013

leasing

populært sagt er leasing et andet ord for at leje. Når du leaser i stedet for at købe, er det 
ikke dig, der ejer bilen, maskinen eller det driftsmiddel, du nu har valgt at lease. Det er i ste-
det leasingfirmaet, der er ejeren. Du betaler en leasingydelse til leasingfirmaet – typisk en 
gang om måneden. Du betaler normalt også en førstegangsydelse eller en engangsydelse 
til leasingfirmaet. Efter en bestemt periode leverer du driftsmidlet tilbage til leasingfirmaet. 
Ofte aftales det, at du efter leasingperioden kan overtage driftsmidlet til en værdi, der 
svarer til restværdien. 

•	 Likviditet		
Når du leaser i stedet for at købe et 
driftsmiddel, er fordelen, at dine penge 
ikke bindes i dyre aktiver, men at de kan 
arbejde til virksomhedens bedste. Det 
kan eksempelvis være en fordel, hvis din 
virksomhed er i vækst. Ved leasing ved du 
hele tiden, hvor stor en løbende udgift, 
du har.
 Hvis du køber en maskine eller et 
andet driftsmiddel, kan du afskrive skat-
temæssigt hvert år. Når du leaser, kan du 
i stedet trække leasingafgifterne fra i skat 
som en driftsomkostning. 

•	 Leasingfirmaet	har	sikkerhed	i	
driftsmidlet	
Når du leaser driftsmidler, ejer leasingfir-
maet fortsat driftsmidlet og har derfor 
fuld sikkerhed i det, du har leaset. Det 
betyder, at hvis du ikke kan betale de lø-
bende leasingydelser, kan leasingfirmaet 
tage driftsmidlet tilbage. Hvis du går kon-
kurs, har leasingvirksomheden ret til at 
tage driftsmidlet tilbage, uden at det skal 
indgå i konkursboet. Derfor har leasingfir-
maet sædvanligvis en god sikkerhed. 

•	 Du	skal	være	kreditværdig
Men selvom der er sikkerhed i aktivet, 
skal din virksomhed selvfølgelig kre-
ditvurderes, før du kan lease. Hvis du 
leaser en bil, kan leasingfirmaet sikkert 
relativt nemt sælge den igen, hvis du ikke 
kan betale leasingydelsen, eller hvis du 
leverer den tilbage efter leasingperioden. 
Men hvis du leaser en speciel maskine, 
som måske kun din virksomhed kan 
bruge, er leasingvirksomheden nødt til at 
være meget sikker på, at du kan betale de 
løbende ydelser.      

•	 Er	leasing	en	god	idé?	
Når du skal overveje om leasing er den 
rigtige løsning for dig, skal du tænke på 
en række forhold. Hvor lang tid skal du 
bruge driftsmidlet? Er det et driftsmiddel, 
du gerne vil overtage ved leasingperio-
dens udløb, og fremgår det af aftalen? 
Hvad er rentesatsen? Vil du hellere eje, 
så du eksempelvis kan lave forandringer 
i driftsmidlet? Har du god likviditet, kan 
det måske bedre betale sig at købe. Din 
revisor kan rådgive dig om, hvad du skal 
vælge med udgangspunkt i din virk-
somheds situation. Din revisor kender 
også skattereglerne samt de særlige 
regnskabsmæssige regler, der gælder for 
leasing.

Hvad er leasing?

”Renten	er	lav	ved	leasing,	og	
jeg	kan	ikke	finde	den	billigere.	
Samtidig	er	omkostningerne	
lave”,	fortæller	vognmand	
Frederik	Christensen.
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ælger og køber du momspligtige 
varer og ydelser, skal du være op-
mærksom på, om dine kunder og 

leverandører også er momsregistrerede og 
overholder lovgivningens regler.

KAN DU FÅ FRADRAG FOR KØBS
MOMSEN?
Er du momsregistreret og køber moms-
pligtige varer eller ydelser i Danmark, skal 
du tjekke, om den faktura eller kassebon, 
du modtager, opfylder lovgivningens krav. 
Ellers risikerer du, at du ikke kan få fradrag 
for din købsmoms. 

FEJL I FAKTURAEN KAN VÆRE DYR
Har du ved en fejl skrevet moms på en fak-
tura, selvom du ikke har solgt en moms-
pligtig vare eller ydelse, skal du indbetale 
momsen til SKAT. Har du modtaget en fak-
tura, hvor der ved en fejl ikke står moms 
på, selvom den købte vare eller ydelse er 
momspligtig, kan du ikke få refunderet 
momsen.

DU SKAL KUN KONTROLLERE UDEN
LANDSKE KUNDER
Der er ingen krav til, at du skal kontrollere 
og dokumentere, at dine leverandører er 
momsregistrerede, hvis du køber moms-
pligtige varer eller ydelser i Danmark. Der 

er heller ikke krav om, at du skal kontrol-
lere og dokumentere, at dine danske kun-
der er momsregistrerede, når du sælger 
momspligtige varer eller ydelser til dem.  
Sælger du varer eller ydelser momsfrit til 
udenlandske virksomheder inden for EU, 
skal du have dokumentation for, at købe-
ren har et momsnummer. Du kan kon-
trollere din udenlandske købers moms-
nummer på SKATs hjemmeside. Du skal 
samtidig kontrollere, at momsnummeret 
er tilknyttet den virksomhed, du faktu-
rerer. Nogle virksomheder kan forsøge 
at snyde og opgive en anden udenlandsk 
virksomheds momsnummer. 

KONTROLLÉR HVERT KVARTAL
SKAT kræver, at du kontrollerer moms-
nummeret en gang i kvartalet, og at du op-
bevarer et skærmprint af den kontrol, du 
har foretaget på SKATs hjemmeside. Det er 
dokumentation for, at du har kontrolleret 
momsnummeret, og at det er korrekt.
 Hvis du ikke kan dokumentere, at du 
har kontrolleret momsnumrene tilfreds-
stillende, kan du risikere at skulle betale 
den moms til SKAT, som du ikke har op-
krævet hos den udenlandske virksomhed. 
Det gælder også, selvom du selv er blevet 
snydt.

Få styr på  
momsregistreringerne 
– det betaler sig
Har du styr på, om dine kunder og leverandører er momsregistrerede? 
Hvis ikke, kan du risikere ikke at få fradrag for momsen eller komme til 
at hænge på en momsregning til SKAT.

Hvad er varer og ydelser? 

Som hovedregel er varer fysiske genstande, 
som du kan tage og føle på, eksempelvis 
maskiner, arbejdstøj og værktøj. Ydelser er 
det modsatte af varer. Ting du ikke kan føle 
på, eksempelvis konsulenttimer, reklame-
ydelser og husleje.  

Hvad er momspligtige varer og 
ydelser?

Som udgangspunkt er alle varer og ydelser 
momspligtige. I momslovens § 13 kan du se, 
hvilke varer og ydelser der IKKE er moms-
pligtige. Det er eksempelvis frimærker, taxa 
og forsikringer.

S
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virksomhedsøkonomi

Er	du	ramt	af	de	skærpede	
regler	om	arbejdsudleje?
Benytter du udenlandsk arbejdskraft?
Så kan du være ramt af de nye skærpede 
regler om arbejdsudleje, som trådte i 
kraft 1. oktober 2013. Det medfører en 
pligt til at indeholde arbejdsudlejeskat 
på 30 procent og arbejdsmarkedsbidrag 
på otte procent hos den udenlandske 
virksomheds ansatte. 

Hvad	er	arbejdsudleje?
Når du hyrer en udenlandsk virksomhed 
til at udføre et stykke arbejde i stedet for 
selv at udføre det, går det under beteg-
nelsen arbejdsudleje. For arbejdsudleje 
gælder, at det udførte arbejde skal være 
en integreret del af din virksomheds 
aktivitet. Det har ingen betydning, om du 
og din udenlandske samarbejdspartner 
kalder det eksempelvis en entreprisekon-
trakt. Reglerne er de samme. Hvis arbej-
det vedrører en del af din virksomheds 
kerneydelse eller udgør en naturlig del af 
din virksomheds drift, er det en integre-
ret del af din virksomheds aktiviteter. Det 
gælder eksempelvis en elektriker, der 
hyrer en udenlandsk virksomhed til at 
udføre elektrikerarbejde.

Reglerne	gælder	kun	for	udført	arbejde	 
i	Danmark
Arbejdsudlejereglerne rammer kun den 
del af arbejdet, der er udført i Danmark. 
Hvis den udenlandske elektrikervirk-
somhed eksempelvis hyres til at mon-
tere eltavler, og virksomheden udfører 
arbejdet i hjemlandet og derefter fragter 
tavlerne til Danmark, er det ikke omfattet 
af reglerne om arbejdsudleje. 

Ved arbejdsudleje er der altid tre parter

•	 	En	dansk	virksomhed,	der	bruger	
udenlandsk	arbejdskraft

•	 	En	arbejdsgiver	fra	et	andet	land,	der	
leverer	arbejdskraften	i	Danmark.	
Arbejds	giver	kan	også	være	et	vikarbu-
reau.

•	 	En	lønmodtager,	der	ikke	bor	i	Dan-
mark,	som	er	ansat	hos	en	udenlandsk	
arbejdsgiver.

I skattereformen – Forårspakke 2.0 – fra 
maj 2009 besluttede Folketinget at fastfry-
se beløbsgrænserne i skattelovgivningen. 
Det betyder, at eksempelvis personfradra-
get ikke har været justeret i de seneste fire 
år. Men fra indkomståret 2014 vil regule-

ringen af beløbsgrænserne blive genopta-
get. De fleste borgere vil på grund af regu-
leringen opleve en mindre skattelettelse. 
Her kan du se et uddrag af de vigtigste re-
guleringer. 

 Indkomstår 2013  
kroner

2014  
kroner

Personfradrag for alle fyldt 18 år ved indkomstårets slutning 42.000 42.800

Topskattegrænsen 421.000 449.100

Progressionsgrænse for aktieindkomst 48.300 49.200

Grænsen for straksafskrivning af småaktiver i afskrivningsloven 12.300 12.600

Bundfradrag ved gaveafgift ved gaver til nærtstående 58.700 59.800

Beløbsgrænse for aftrapning af børnecheck (gælder først i 2014) - 712.600

Grænse for overførsel til medarbejdende ægtefælle 215.500 219.400

Skattefri rejsegodtgørelse – kost 455 464

Skattefri rejsegodtgørelse – logi 195 199

Loft over rejsefradrag 25.000 25.500

Skattefri kørselsgodtgørelse kroner/km. Mellem 0-20.000 km. 3,82 ej fastsat endnu

Skattefri bundgrænse for personalegoder per år 1.000 1.100

Skattefri værdi af julegaver 700 800

Skattepligtig værdi af fri telefon, standardsats 2.500 2.600

Maksimalt fradrag for indskud på ratepension 50.000 50.900

Maksimalt indskud på ophørspension 2.507.900 2.553.100

Formuegrænsen for skattefri dødsboer 2.595.100 2.641.900

Fri	telefon	–	husk	at	justere	lønsystem
Som det fremgår af tabellen, justeres værdi af fri telefon fra 2.500 kroner til 2.600 kroner. 
Da fri telefon skal indberettes hver måned sammen med lønnen, skal du huske at justere 
lønsystemerne i starten af 2014. 

Nye beløbsgrænser i 2014



VIGTIGE DATOER

dagpenge 2013 
Max. per dag:  . . . . . . . . . . . . . . . . 801 kr.

sygedagpenge 2013  
Max. per uge:  . . . . . . . . . . . . . . . 4.005 kr.
Yderligere oplysninger: www.bm.dk

diskontoen
6. juli 2012  . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00 pct.
1. juni 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . .0,25 pct.
9. december 2011 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .0,75 pct.
4. november 2011 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 pct.
8. juli 2011.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,25 pct.
8. april 2011.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 pct.
15. januar 2010  . . . . . . . . . . . . . .0,75 pct.
28. august 2009.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,00 pct.
14. august 2009 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1,10 pct.
8. juni 2009 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1,20 pct.
Yderligere oplysninger: www.nationalbanken.dk

Befordringsfradrag 2013        
0-24 km:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 kr.
24-120 km: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,13 kr.
Over 120 km: . . . . . . . . . . . . . . . .   1,07 kr.

kørselsgodtgørelse 2013
Egen bil eller motorcykel per km
Indtil 20.000 km  . . . . . . . . . . . . . .3,82 kr.
Over 20.000 km . . . . . . . . . . . . . . . 2,13 kr.
Egen cykel eller knallert per km.  .  .  . 0,51 kr.

rejsegodtgørelse 2013
Logi – efter regning eller per døgn . . 195 kr.
Fortæring per døgn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 455 kr.
Tilsluttende døgn per time  . . . . . . 18,96 kr.
Fri morgenmad  . . . . . . . . . . . . . . 68,25 kr.
Fri frokost .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136,50 kr.
Fri middag.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136,50 kr.
25 procent godtgørelse  . . . . . . . 113,75 kr.

straksafskrivning 2013
Maksimumgrænse for  
straksafskrivning af  
småaktiver .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12.300 kr.

nettoprisindeks 2012-13
Oktober 2013.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131,7
September 2013  . . . . . . . . . . . . . . . 131,6
August 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,2
Juli 2013.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131,2
Juni 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,4
Maj 2013.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131,6
April 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,4
Marts 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,7
Februar 2013 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131,5
Januar 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129,7
December 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . 130,1
November 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . 130,5
Yderligere oplysninger: www.dst.dk/priser

decemBer 2013

10:    A-skat + AM-bidrag lønmod-
tagere (små og mellemstore), 
indberetning af e-Indkomst 
(små og mellemstore)

16.    Lønsumsafgift (måned)

27.    Månedsmoms (store), liste 
(store) 

30.    A-skat + AM-bidrag lønmod-
tagere (store), indberetning af 
e-Indkomst (store), anmeldelse 
af for meget indbetalt skat, ind-
betaling af restskat, indbetaling 
af livs- og pensionsordning

januar 2014

15.    Lønsumsafgift (kvartal + 
måned)

17.    A-skat + AM-bidrag lønmod-
tagere (små og mellemstore). 
Indberetning af e-Indkomst 
(små og mellemstore)

20.    B-skat + AM-bidrag selvstæn-
dige

27.    Månedsmoms (store), Liste 
(store og mellem)

31.    A-skat + AM-bidrag lønmod-
tagere (store), indberetning af 
e-Indkomst (store)

feBruar 2014

7.   Feriekonto, ATP

10.   Kvartalsmoms (mellem), A-skat 
+ AM-bidrag lønmodtagere (små 
og mellemstore), indberetning 
af e-Indkomst (små og mel-
lemstore)

17.   Lønsumsafgift (måned)

20.   B-skat + AM-bidrag selvstæn-
dige

25.   Månedsmoms (store), Liste 
(store)

28.   A-skat + AM-bidrag lønmod-
tagere (store), indberetning af 
e-Indkomst (store)

marts 2014

3:  Halvårsmoms (små) 

10:  A-skat + AM-bidrag lønmod-
tagere (små og mellemstore), 
Indberetning af e-Indkomst 
(små og mellemstore)

17:   Lønsumsafgift (måned)

20:   B-skat + AM-bidrag selvstæn-
dige, Acontoskat for selskaber

25:   Månedsmoms (store), Liste 
(store)

31:   A-skat + AM-bidrag lønmod-
tagere (store), indberetning af 
e-Indkomst (store)

GODT AT VIDE
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