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Du kan risikere at miste 
fradragsretten for tidligere 
underskud

elskaber skal senest 1. 
august indberette tidli-
gere restunderskud, der 
er fradragsberettigede. 
Underskuddene skal 
indberettes til SKAT, 

og indberetningen skal gælde hvert 
indkomstår for hvert selskab i sambe-
skatningen. Indberetningen omfatter 
indkomstårene 2002 til og med 2013. 
Der er tale om en digital indberetning, 
der kun skal foretages denne ene gang. 
Fremadrettet bliver det nye Under-
skudsregister automatisk opdateret, 
når selskabet selvangiver den skat-
tepligtige indkomst. Selskabet mister 
fradragsretten, hvis selskabet ikke har 
indberettet inden 1. august.

Selskaber skal også indberette oplys-
ninger om skattefrie omstrukturerin-

ger, der er vedtaget i perioden frem til 
indberetningstidspunktet. Der skal dog 
kun indberettes skattefrie omstruk-
tureringer, der har haft betydning for 
anvendelsen af de indberettede under-
skud. Fristen for at foretage indberet-
ningen er også her den 1. august 2015.
 SKAT anbefaler, at selskabet ikke 
venter med at indberette til tæt på fri-
stens udløb. Det er administrationssel-
skabet, der skal foretage indberetnin-
gen for de selskaber, som var omfattet 
af sambeskatningskredsen den 1. okto-
ber 2014.
 Fonde, foreninger og selskaber, der 
ikke indgår i en sambeskatning, skal 
kun indberette det restunderskud, som 
var opgjort ved udgangen af indkomst-
året 2013 og ikke fordele restunder-
skuddet på indkomstårene 2002-2013.

S

VI HAR anstrengt os en del for at lave 
en forretningsplan, hvor vi har disku-
teret alt fra økonomi og ejerforhold til 
markedsforhold og kundesegmente-
ring, men det vigtigste har været, at vi 
er enige om, hvilket koncept virksom-
heden skal drives efter.

NÅR I ER TO OM AT DRIVE VIRKSOMHEDEN 
Har du overvejet at drive en virksomhed sam-
men med andre? Læs her hvilke overvejelser 
og erfaringer de to stiftere af en rengøringsvirk-
somhed, Ole Breinholt og Gustav Hvid, har gjort 
og få nogle gode råd med på vejen.  
læs side 4-5

” Gustav Hvid:
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SATSEN for kørsel mellem 24 og 120 kilo-
meter dagligt er i 2015 faldet fra 2,10 kro-
ner til 2,05 kroner per kilometer. Satsen for 
kørsel over 120 kilomener er også faldet 
og ligger nu på 1,03 kroner per kilometer. 
Denne sats gælder dog ikke i udvalgte 
kommuner. Der er fortsat ikke fradrag for 
befordring for de første 24 kilometer pr. 
dag mellem hjem og arbejde.

Den skattefri befordringsgodtgørelse er 
også faldet. For de første 20.000 kørte 
kilometer i 2015 udgør godtgørelsen nu 

3,70 kroner og ikke 3,73 kroner per kilo-
meter, som det var tilfældet i 2014. Over 
20.000 kilometer ligger satsen i 2015 på 
2,05 kroner per kilometer.

Godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel 
på egen cykel, knallert og scooter 
I 2015 udgør den skattefri godtgørelse for 
kørsel på egen cykel 0,52 kroner per kilo-
meter. Det er en stigning på 1 øre per ki-
lometer i forhold til 2014, hvor satsen var 
0,51 kroner per kilometer. 

Befordringsfradraget falder i 2015

LANGT de fleste virksomheder aflægger 
årsregnskab eller årsrapport en gang om 
året. Ofte er regnskabet udarbejdet af virk-
somhedens revisor, men hvem har egent-
lig ansvaret for, at årsrapporten lever op 
til lovens og vedtægternes krav? Svaret er 
helt entydigt: I selskaber er det den samle-
de ledelses ansvar. I mange tilfælde overla-
der ledelsen udarbejdelsen af regnskabet 
til en revisor, og det giver naturligvis god 
mening, da ledelsen i mindre selskaber jo 
sjældent kender årsregnskabslovens regler 
særlig godt. Men det er fortsat ledelsens 
ansvar at aflægge årsrapporten og sikre, at 
regnskabet giver et retvisende billede.
 
Et selskabs årsrapport skal indberettes til 
Erhvervsstyrelsen senest fem måneder 
efter balancedagen, og det er den øverste 
ledelses ansvar at overholde denne frist. 
Hvis selskabet har en bestyrelse, er det 

således bestyrelsens ansvar, og det er da 
også bestyrelsens medlemmer, der pålæg-
ges afgifter på op til 3.000 kroner per ledel-
sesmedlem, hvis fristerne overskrides.
 I sportsforeninger, andelsboligforenin-
ger og andre foreninger er det ligeledes 
foreningens ledelse – typisk bestyrelsen 
- der aflægger regnskabet, og som har an-
svaret for regnskabets indhold. I personligt 
ejede virksomheder, der aflægger årsrap-
port efter årsregnskabsloven, er det eje-
rens ansvar at aflægge en årsrapport, der 
lever op til lovens krav. 

MULIGHEDEN for at få håndværkerfradrag 
(servicefradrag) er ikke blevet forlænget 
og udløb 31. december 2014. Dine kun-
der kan derfor ikke få håndværkerfradrag 
for arbejde, du udfører i 2015 eller senere.

Husk betaling senest 28. februar
Hvis dine kunder skal have fradrag for det 
arbejde, du har udført i løbet af 2014, skal 
de betale din regning senest 28. februar 
2015. Ellers mister de retten til fradraget. 
Regningen skal betales elektronisk – det 
vil sige med betalingskort, via netbank, 
indbetalingskort på posthuset eller lig-
nende. Der er ikke fradrag for arbejde, de 
har betalt kontant eller med check. Dine 
kunder skal selv indberette fradraget via 
TastSelv på SKATs hjemmeside. Hvis de 
gør det allerede nu, kommer fradraget 
med på årsopgørelsen, som SKAT danner 
i marts 2015.
 
Glemt fradraget i 2011, 2012 eller 2013?
Dine kunder kan stadig nå at få fradrag for 
arbejde, du har udført i 2011, 2012 eller 
2013. Her skal særlige betingelser være 
opfyldte. Tal eventuelt med din revisor 
om dette. 

Spørger dine kunder dig om, hvor
dan de når at få indberettet hånd
værkerfradrag for 2014 inden det 
er for sent, giver vi dig svaret her. 
Det vigtigste er overholdelse af 
betalingstidspunktet – som du 
også kan påpege over for de kun
der, der ikke har betalt endnu.

Bestyrelsens ansvar, at årsrapporten lever 
op til lovens krav

Håndværkerfradrag  
– sidste chance 

Husk acontoskatten, inden det er for sent

vær opmærksom på, at sidste frist for indbetaling af 1. rate acontoskat for selskaber er 20. marts 2015. Ønsker du at indbetale frivillig 
acontoskat udover den, som SKAT har fastsat, skal du huske at indberette beløbet først via TastSelv. Hvis du ikke indberetter først, risikerer du, 
at SKAT sender pengene retur, og at du mister muligheden for at indbetale frivillig acontoskat.

Årsregnskabslovens ordlyd

Årsregnskabslovens § 8, stk. 2, 1. pkt.: ”Hvert enkelt 
medlem af de ansvarlige ledelsesorganer har an-
svar for, at årsrapporten udarbejdes i overensstem-
melse med lovgivningen og eventuelle yderligere 
krav til regnskaber i vedtægter eller aftale”.
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skat

Er mine aktier i et konkursbo 
overhovedet noget værd?
Hvis du har aktier i et konkursramt selskab, er din investering stort set værdiløs. En 
enkelt værdi står dog tilbage, nemlig muligheden for at trække dit tab fra i skat. Men 
som privatperson kræver det som udgangspunkt, at du realiserer tabet – og hvem 
gider overhovedet købe en værdiløs aktie? Det får du svar på her.

SOM PRIVATPERSON tæller aktiegevinster eller -tab 
kun med til skatteopgørelsen i det år, hvor afståelsen 
af aktierne finder sted. Ved afståelse forstås salg, bytte, 
bortfald og andre former for afhændelse. Har du ak-
tier i et konkursramt selskab, anses dine aktier først 
for afstået i det år, hvor selskabet endeligt opløses. Der 
går ofte lang tid fra starten af konkursbehandling til 
den endelige opløsning. Derfor kan det være en fordel 
at sælge dine aktier i selskabet. På den måde bliver ta-
bet nemlig realiseret med det samme, og du får mulig-
hed for at trække tabet fra i skat allerede i det år, hvor 
salget sker. 

Forskel på unoterede og børsnoterede aktier
Den skattemæssige behandling af unoterede og børs-
noterede aktier er forskellig. Har du realiseret et tab 
på børsnoterede aktier, kan det kun bruges til mod-
regning i eventuelle gevinster på andre børsnoterede 
aktier. Har du eller din ægtefælle ikke gevinst på andre 
børsnoterede aktier, enten samme år eller i fremtiden, 
får du altså ikke skattemæssigt fradrag for dit tab. Mu-
ligheden for at opnå skattefradrag for tab på unotere-
de aktier er derimod bedre. Har du i et indkomstår et 

samlet tab på unoterede aktier, bliver skatteværdien 
af tabet nemlig automatisk trukket fra i dine øvrige 
skatter på årsopgørelsen, uanset om disse stammer fra 
aktier eller ej. Et tab på 100.000 kroner i 2014 for en 
person, der ikke er gift, vil give en samlet skatteværdi 
på i alt 34.620 kroner til modregning i de andre skat-
ter på årsopgørelsen. Se nedenstående eksempel:

Ikke nødvendigvis umuligt at sælge
Det kan lyde som en umulig situation at sælge sine ak-
tier i et konkursbo, men det er det ikke nødvendigvis. 
Kan du ikke selv finde en køber, kan du henvende dig 
til nogle af de mindre børser, der har gjort det til en 
forretning at købe unoterede aktier for 0 kroner mod 
et mindre ekspeditionsgebyr på 500 kroner. Det vil 
altså koste dig 500 kroner at sælge dem, men til gen-
gæld får du skattegevinsten. 

Vær opmærksom på undtagelser
Du skal være opmærksom på, at der er undtagelser til 
ovenstående, hvis du har købt dine aktier før 1. januar 
2006. Det er derfor altid en god idé, at du rådfører dig 
med din revisor først.

Tab på aktier: 100.000 kroner Skatteværdi i 2014

Heraf beskattes de første 49.200 kroner med 27 procent 13.284 kroner

De resterende 50.800 kroner beskattes med 42 procent 21.336 kroner

I alt: 34.620 kroner

HAR du realiseret et tab på børsno-
terede aktier, kan det kun bruges til 
modregning i eventuelle gevinster på 
andre børsnoterede aktier. 

Har du i et indkomstår et samlet tab 
på unoterede aktier, bliver skattevær-
dien af tabet automatisk trukket fra i 
dine øvrige skatter på årsopgørelsen, 
uanset om disse stammer fra aktier 
eller ej.
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virksomhedsdrift

Når I er to om  
virksomheden

et ville være nærliggende at for-
vente, at der bag navnet BHR Ser-
vice gemte sig en forkortelse for 

personerne bag denne rengøringsvirk-
somhed med 33 ansatte. Men BHR står for 
Bright, Honest and Responsible og dækker 

over de værdier, som ejerne Ole Breinholt 
og Gustav Hvid ønsker skal kendetegne 
deres virksomhed. Ifølge de to, der tilsam-
men har 40 års brancheerfaring, er netop 
værdigrundlaget den vigtigste forudsæt-
ning for at drive deres virksomhed. 

Komplementære kompetencer
Ole Breinholt og Gustav Hvid har længe 
talt om, hvilke værdier deres fælles virk-
somhed skal stå for. 
 ”Det er vigtigt for os at yde god service, 
og det betyder, at vi leverer med et smil på 
læben og udviser empati og forståelse for 
kunden. Vi vil gerne fremme den faglige 
stolthed over rengøringsfaget og betyd-
ningen af god hygiejne. Vi behandler med-
arbejderne ligeværdigt og med respekt og 
sørger for, at de får en god instruktion, så 
vi kan være den arbejdsgiver, de foretræk-
ker at arbejde for”, fortæller Ole Breinholt, 
og Gustav Hvid fortsætter ”Nogle starter 
en virksomhed, fordi de opdager et hul i 
markedet, og tænker ”der skal vi ind”, men 
andre leverer jo også rengøring, så for os 
handler det grundlæggende om, at vi vil 
konkurrere på god service”. 
 ”Vi har komplementære kompetencer. 
Ingen af os kunne løfte den opgave, det 
er at starte og drive den her virksomhed 
alene”, fortæller de samstemmende. Hvor 
Ole Breinholt er sælgeren med visionerne, 
er Gustav Hvid den, der er stærkest i drift 
og administration. Ole Breinholt er derfor 
administrerende direktør, mens Gustav 
Hvid er driftsdirektør.
 
Forretningsplan og start
”Vi har anstrengt os en del for at lave en 
forretningsplan, hvor vi har diskuteret 
alt fra økonomi og ejerforhold til mar-
kedsforhold og kundesegmentering, men 
det vigtigste har været, at vi er enige om, 
hvilket koncept virksomheden skal drives 
efter”, siger Gustav Hvid. BHR Service star-
tede ved, at de to ejere indskød en startka-
pital, som dækkede virksomhedens finan-
sieringsbehov. Allerede efter et års drift 
kunne virksomheden generere positivt 
cash flow. 
 ”Fordi vi var selvfinansierende, skulle vi 
ikke spørge nogen om lov. Vores pengein-
stitut bruger vi til lønudbetalinger, leve-
randørafregninger og modtagelse af beta-
linger. Det giver os gode kundebetingelser 
i pengeinstituttet”, påpeger Ole Breinholt. 
 ”Vi er helt bevidste om, at der kan opstå 
uenigheder, selvom vi kender hinanden 
rigtig godt. Vi har derfor valgt at opbygge 

D

Har du overvejet at drive en virksomhed sammen med andre? 
Læs her hvilke overvejelser og erfaringer to stiftere af en rengø
ringsvirksomhed har gjort og få nogle gode råd med på vejen.
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ejerstrukturen således, at den ene af os har 
den største ejerandel”, fortæller Gustav 
Hvid, der ejer sin andel af selskabet via et 
holdingselskab. 
 ”Jeg kunne ønske, at jeg havde brugt en 
revisor tidligere i forløbet”, siger Ole Brein-
holt og tilføjer: ”for så havde også jeg fået 
stiftet et holdingselskab fra starten”. De to 
er stolte af de resultater, de indtil videre 
har opnået, og planen er, at virksomheden 
skal danne rammen om et sjovt arbejdsliv 
mange år frem, hvor de kan arbejde efter 
deres værdier og selv bestemme over de-
res dagligdag.

virksomhedsdrift

Gode råd og overvejelser, når I starter 
virksomhed sammen:

•	 Afstem forventningerne – Har I fælles holdnin-
ger og værdier?

•	 Hvad er virksomhedens særlige styrke?

•	 Kompetencer – Har I tilsammen, hvad der skal 
til for at starte og drive en virksomhed?

•	 Hvem gør hvad?

•	 Hvad har I af holdninger til arbejdsindsats?

•	 Hvem bestemmer, hvis I er uenige?

•	 Hvordan håndteres overskud eller underskud?

•	 Få lavet en ejeraftale

•	 Lav en forretningsplan – processen er lige så 
vigtig som planen

•	 Overvej at få en krydslivsforsikring, så virksom-
heden er dækket, hvis en af jer skulle falde bort 
eller blive uarbejdsdygtig

•	 Få styr på administrationen fra starten

•	 Få den rigtige selskabsstruktur fra starten

•	 Tag jeres rådgivere med på råd så tidligt som 
muligt.

Husk at tilpasse forskuds
opgørelsen for 2015

Med en godkendt revisor 
er kvalitet i højsædet

FOR AT undgå ubehagelige overraskelser i 
slutningen af 2015, når den samlede skat 
skal gøres endeligt op, så er det vigtigt 
at få kigget på forskudsopgørelsen for 
2015 for at sikre sig, at de indberettede 
indkomstoplysninger er realistiske. Den 
automatisk generede forskudsopgørelse 
for 2015 tager udgangspunkt i årsopgø-
relsen for 2013. Men både indkomst og 
renteforhold kan have ændret sig. Det er 
derfor vigtigt at forholde sig til de reelle 
indkomstoplysninger for 2015. 

Specielt i følgende situationer kan der 
være behov for, at du korrigerer forskuds-
opgørelsen: 
 
 

Hvis din lønindkomst har ændret sig, 
herunder hvis du er gået op eller ned i 
arbejdstid.
•	 Start eller ophør af egen virksomhed.
•	 Hvis kørselsafstand til og fra arbejde 

har ændret sig ved eksempelvis et 
jobskifte, er der behov for at justere 
kørselsfradraget.

•	 Hvis renten har ændret sig på banklån 
og rentetilpasningslån, eller hvis lån i 
ejendom er omlagt.

•	 Køb eller salg af bolig dels i forhold til 
lån, men også i forhold til ejendoms-
værdiskat.

Kontakt din revisor, hvis du har brug for 
yderligere rådgivning.

I DANMARK er titlen revisor ikke beskyt-
tet på samme måde som titlen læge, så 
alle kan i princippet kalde sig revisor. Men 
titlerne registreret revisor og statsauto-
riseret revisor er beskyttede, og det er 
kun registrerede og statsautoriserede 
revisorer, der kan kalde sig godkendt 
revisor. Uddannelsen til godkendt revisor 
kræver i dag en femårig uddannelse fra 
en handelshøjskole eller et universitet og 
mindst tre års praktisk erfaring med revi-
sionsopgaver. Herefter kan man indstille 
sig til den krævende, endelige reviso-
reksamen. Loven kræver, at godkendte 
revisorer hele tiden holder sig ajour med 
skat, regnskab og revision. Derfor skal 
godkendte revisorer gennemføre mindst 
40 timers efteruddannelse i gennem-
snit om året. Desuden skal et godkendt 

revisionsfirma, som tilbyder eksempelvis 
review eller revision, have et kvalitetssty-
ringssystem. Revisortilsynet kontrollerer, 
at systemet er i brug og benyttes korrekt. 

Der er ikke krav om, at revisorer skal være 
medlem af brancheorganisationen FSR – 
danske revisorer, men mange godkendte 
revisorer har valgt et medlemsskab. Ud 
over at understøtte medlemmernes 
faglighed har FSR – danske revisorer et 
responsumudvalg, som kunderne kan 
klage til, hvis man er utilfreds med ek-
sempelvis regningen fra revisoren.

En godkendt revisor skal desuden have 
en ansvarsforsikring og en garantiforsik-
ring; ellers ophører godkendelsen. 



6

virksomhedsøkonomi

DIN REVISOR INFORMERER

rowdfunding er et forholdsvist 
nyt begreb i Danmark og er en 
samlebetegnelse for flere typer 

af finansiering. Crowdfunding betyder, 
at det er ”the crowd” – mængden – der 
”funder” – finansierer – et givent projekt 
eller virksomhed. Især efter finanskrisen 
har der været fokus på business angels, 
hvor virksomhederne uden om bankerne 
finder finansiering hos eksempelvis 
en gruppe formuende privatpersoner, 
pensionskasser eller pengetanke. Nu er 
det også almindelige privatpersoner, der 
bliver investorer og skyder opsparingen 
ind i en virksomhed via crowdfunding.

Equity crowdfunding
Equity crowdfunding er typisk halv- eller 
helprofessionelle investorer, der skyder 

penge ind i en virksomhed mod at få en 
ejerandel i virksomheden eller en anden 
form for belønning, når virksomheden 
giver overskud og har mulighed for at 
tilbagebetale investorerne. Ved equity 
crowdfunding skal du være opmærksom 
på, at du som nuværende ejer afgiver 
indflydelse i din virksomhed. 

Crowdlending
Crowdlending er hovedsageligt private 
långivere, der låner penge ud til virk-
somheder. Det er regulære lån ligesom 
i en bank, hvor der afdrages på lånet 
og betales en rente. Denne form for 
crowdlending sker igennem en såkaldt 
formidlingsplatform. Flere virksomheder 
har specialiseret sig i at formidle crowd-
lån og har overtaget bankens rolle med at 

kredit vurdere og at udarbejde lånedoku-
menter og afdragsprofiler. Virksomheden 
kan søge om et lån hos formidlingsplat-
formen, eller du kan som privatperson 
eller investor låne penge ud til virksom-
heder via formidlingsplatformen. 

Reward-crowdfunding
Reward-crowdfunding er crowdfunding, 
hvor crowden bliver belønnet for at 
finansiere virksomheden. Belønningen 
kan være et takkekort, en omtale på en 
hjemmeside eller et produkt fra virksom-
heden. Ved reward-crowdfunding kan du 
eksempelvis sælge dit produkt, før du 
har færdigudviklet og produceret det og 
belønne investoren ved at sende dem 
produktet, når det er produceret. 

Equity crowdfunding, crowdlending og rewardcrowdfunding. Crowdfunding findes i 
mange udgaver. Bliv klogere på, hvad der ligger bag ordene, og om du kan bruge crowd
funding som finansiering i din virksomhed. 

Crowdfunding 
– noget for dig? 

C

Crowdfunding som finansieringskilde?

Crowdfunding bliver typisk brugt af mindre og ejerledede virksomheder 
som et supplement til bankfinansiering eller som et alternativ til bankfi-
nansiering. Crowdfunding er typisk dyrere end et banklån, da risikoen for 
investorerne er højere, og investorerne skal have en ekstra gevinst i form af 
en højere rente, bonus eller lignende for at investere i virksomheden.

Vil du vide mere om crowdfunding?

På Dansk Crowdfunding Forenings hjemmeside kan du læse mere om 
crowdfunding: www.danskcrowdfundingforening.dk 

På www.smvportalen.dk kan du læse mere om crowdfunding og se 
eksempler på virksomheder, der finder finansiering via crowdfunding.
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skat

Udgifter til kitler og uniformer 
kan oftest trækkes fra i skat

Almindeligt tøj
Beklædning er en privat sag, og medarbejdere kan derfor ikke for-
vente, at de kan trække tøjudgifter fra i skat, selvom det i erhver-
vet forudsættes, at man er præsentabelt påklædt. Hvis du tildeler 
dine medarbejdere almindeligt kontortøj eller overtøj uden syn-
ligt logo, skal de derfor beskattes af indkøbsprisen. Det nytter ikke 
noget, at en bankelev eksempelvis henviser til, at han aldrig går 
med jakke og slips i fritiden. 

Et grænsetilfælde var en bedemandsforretning, der gav sine an-
satte et jakkesæt til brug for arbejdet. SKAT mente, at der var tale 
om almindeligt tøj, og at medarbejderne skulle betale skat af vær-
dien, men Landsskatteretten kom dog frem til, at arbejdets karak-
ter gjorde, at de ansatte ikke skulle beskattes. Rettens begrundelse 
var, at arbejdets karakter med håndtering af tunge kister med-
førte et usædvanligt slid på tøjet. Retten mente ikke, at de ansatte 
kunne finde på at benytte bedemandstøjet i privat sammenhæng. 

Decideret arbejdstøj kontra normalt arbejdstøj
Mange har behov for at benytte en anden beklædning, når de 
varetager deres arbejde, end de ellers ville benytte privat. I den 
ende af skalaen har vi decideret arbejdstøj, hvor man som følge af 
arbejdets karakter må formode, at det kun bruges i arbejdstiden. 
Det gælder uniformer og arbejdstøj, der bruges, fordi arbejdet gi-
ver usædvanlig tilsmudsning, slitage eller lugtgener. 
Der er således ikke tvivl om, at en skorstensfejer kan trække sit 
arbejdstøj fra i skat. Heller ikke lægens hvide kittel eller parke-
ringsvagten med uniformen giver anledning til diskussion. 

Hvis din medarbejder kan svare ja på begge nedenstående spørgs-
mål, er der en god chance for, at medarbejderen kan trække tøjet 
fra i skat: 
•	 Er beklædningen nødvendig for at udføre dit arbejde?
•	 Er beklædningen uegnet til privat brug i almindelig forstand?

Der er en omfattende retspraksis på dette område. I en sag fra 
1988 fik en landmand lov til at fratrække specielt arbejdstøj i for-
bindelse med en såkaldt SPF-svinebesætning, som krævede stor 
hygiejne, hvor arbejdstøjet ikke måtte bæres uden for stalden. Da 

landmanden senere overgik til drift med andre svin, faldt ham-
meren. Landsskatteretten nægtede fradrag for landmandens 
overalls og gummistøvler, der jo kunne bruges til havearbejde i 
fritiden, hvis det skulle være. 

I den mere festlige ende af afgørelser kom der i 2010 en bemær-
kelsesværdig dom fra Højesteret om sangerinden og tv-værten 
Lina Rafn. Den kendte sangerinde havde fratrukket 22.000 kroner 
til scenetøj, make-up og frisør. Højesteret mente ikke, at arbejdet 
som sangerinde og tv-vært medførte et unormalt stort slid på tø-
jet. Udgifter til tøj, make-up og frisør var efter dommernes vurde-
ring almindelige udgifter, som de fleste mennesker skal afholde 
alligevel. Højesteret indrømmede dog den kendte sangerinde et 
fradrag på skønsmæssigt 5.000 kroner. 

I 2001 ville en selvstændig vognmand fradrage udgifterne til køb 
af en obligatorisk arbejdsuniform i forbindelse med et samarbej-
de med et vognmandsselskab. SKAT sagde nej. Men ved et senere 
forlig i Østre Landsret blev vognmanden dog tilkendt fradragsret 
for arbejdstøjet ud fra en betragtning om, at det var væsentligt 
dyrere end normal arbejdsbeklædning. Det samme kunne gælde 
elektrikere, hvor der er særlige krav til tøjets isolerende effekt. 

Som det fremgår af praksis, kan det være vanskeligt at få fradrag, 
medmindre arbejdet stiller særlige krav. Derfor vil en håndvær-
ker normalt ikke kunne få fradrag for et par arbejdsbukser eller 
jakke, som benyttes på arbejdet. Hvis der er tale om arbejde med 
eksempelvis rockwool eller maling, vil der modsat være grundlag 
for fradrag, da dette arbejde giver særlig tilsmudsning. 

Arbejdstøj med synligt påsyet eller påtrykt firmalogo under 
bagatelgrænsen
En særlig undtagelse gælder for medarbejdere, der af arbejdsgi-
veren får tildelt tøj med tydeligt påtrykt eller broderet firmalogo. 
Det gælder også almindeligt kontortøj, såsom skjorte og jakke. 
Men det er en betingelse for skattefrihed, at værdien af tøjet sam-
men med andre personalegoder ikke overstiger en bagatelgrænse 
på 5.600 kroner årligt.

Temaserie om skattefradragsberettigede udgifter



VIGTIGE DATOER

dagpenge 2015 
Max. per dag:  . . . . . . . . . . . . . . . . 827 kr.

sygedagpenge, 2014 
(2015 endnu ikke opdateret af Beskæftigelsesministeriet)  
Max. per uge:  . . . . . . . . . . . . . . . 4.075 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 2015        
0-24 km:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 kr.
24-120 km: . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,05 kr.
Over 120 km: . . . . . . . . . . . . . . . .   1,03 kr.

kørselsgodtgørelse 2015
Egen bil eller motorcykel per km
Indtil 20.000 km  . . . . . . . . . . . . . .3,70 kr.
Over 20.000 km . . . . . . . . . . . . . . .2,05 kr.
Egen cykel eller knallert per km.  .  .  .0,52 kr.

rejsegodtgørelse 2015
Logi – efter regning eller per døgn . . 202 kr.
Fortæring per døgn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  471 kr.
Tilsluttende døgn per time  . . . . . . 19,63 kr.
Fri morgenmad  . . . . . . . . . . . . . . 70,65 kr.
Fri frokost .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141,30 kr.
Fri middag.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141,30 kr.
25 procent godtgørelse  . . . . . . . 117,75 kr.

straksafskrivning 2015
Maksimumgrænse for  
straksafskrivning af  
småaktiver .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12.800 kr.

nettoprisindeks 2013-2014
November 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . 132,3
Oktober 2014.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132,6
September 2014  . . . . . . . . . . . . . . . 132,5
August 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,2
Juli 2014.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132,4
Juni 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,5 
Maj 2014.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132,5
April 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,6 
Marts 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,4
Februar 2014 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132,3
Januar 2014:  . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,0
December 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 131,3
Yderligere oplysninger: www.dst.dk/priser

GODT AT VIDE
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januar 2015

15.   Lønsumsafgift (kvartal + 
måned)

19.   A-skat + AM-bidrag løn-
modtagere (små+mellem), 
indberetning af e-Indkomst 
(små+mellem)

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

26.   Månedsmoms (store), 
EU-salg uden moms 
(små+mellem+store)

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

 

feBruar 2015

9.   ATP og Feriekonto (timeløn-
nede)

10.   A-skat + AM-bidrag løn-
modtagere (små+mellem), 
indberetning af e-Indkomst 
(små+mellem)

16.   Lønsumsafgift (måned)

20.   B-skat + AM-bidrag selvstæn-
dige, frist for nedsættelse af 
aconto-skat 2015

25.   Månedsmoms (store), EU-salg 
uden moms (store)

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

marts 2015

2:   Halvårsmoms (små), kvartalsm-
oms (mellem)

10:   A-skat + AM-bidrag løn-
modtagere (små+mellem), 
indberetning af e-Indkomst 
(små+mellem)

16.   Lønsumsafgift (måned)

20.   B-skat + AM-bidrag selvstæn-
dige, aconto-skat (selskaber) 

25.   Månedsmoms (store), EU-salg 
uden moms (store)

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

april 2015

10:   A-skat + AM-bidrag løn-
modtagere (små+mellem), 
indberetning af e-Indkomst 
(små+mellem)

15.   Lønsumsafgift (kvartal + 
måned)

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

27.   Månedsmoms (store), 
EU-salg uden moms 
(små+mellem+store)

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