
”
SKAT påpeger, at den hyppigste 

fejl blandt selvstændige erhvervsdri-

vende består i, at den selvstændige ikke 

har indsendt selvangivelsen. I sådanne 

tilfælde udarbejder SKAT en skøns-

mæssig ansættelse af virksomhedens 

skattepligtige indkomst. En anden hyp-

pig fejl består i, at den bogføring, som 

ligger til grund for regnskabet og selv-

angivelsen, er så mangelfuld, at SKAT 

tilsidesætter tallene og selv beregner 

en skønsmæssig ansættelse. 

giv dig selv  

lønforhøjelse   

    

netværksindbrud:  

nej tak    
   

kørselsgodtgørelse  
kræver lønudbetaling  
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Iværksætterselskaber – nu er de her

KAPITAL OG OPSPARING

Et iværksætterselskab skal have en re-
gistreret selskabskapital på mindst 1 
krone og højst 49.999 kroner. Hele ka-
pitalen skal indbetales kontant ved sel-
skabets sti>else. Ledelsen skal dog altid 
sikre, at kapitalberedskabet til enhver 
tid er forsvarligt i forhold til virksom-
hedens dri> og herunder sikre, at der 
er tilstrækkelig likviditet, så selskabet 
kan betale sine regninger. For at under-
støtte kapitalberedskabet bestemmer 
selskabsloven, at et iværksætterselskab 
skal opspare mindst 25 procent af det 
årlige overskud på en særlig reserve, 
indtil denne reserve sammen med sel-
skabskapitalen udgør mindst 50.000 
kroner.
  
STIFTELSE, INDBETALING OG REGI-

STRERING

Man sti>er et iværksætterselskab ved 
at udarbejde et sti>elsesdokument 
med tilhørende vedtægter. Dokumen-

terne skal overholde selskabslovens 
krav. Blandt andet skal sti>ernes navne 
og adresser fremgå af sti>elsesdoku-
mentet og selskabets navn, formål og 
kapital skal fremgå af vedtægterne. 
Selskabets navn skal indeholde “iværk-
sætterselskab” eller forkortelsen “IVS” i 
navnet – eksempelvis “Byens Blomster 
IVS”. Ejeren eller ejerne skal indbetale 
den a>alte selskabskapital til selskabet. 
Dette skal dokumenteres, eksempelvis 
i form af en revisorerklæring eller en 
såkaldt egenerklæring fra sti>erne, hvis 
kapitalen er mindre end 25.000 kroner. 
Husk at anmelde det nysti>ede selskab 
til registrering hos Erhvervsstyrelsen 
senest to uger e>er sti>elsesdokumen-
tet er underskrevet. Det er vigtigt at 
overholde fristen, da styrelsen ellers 
ikke registrerer selskabet. Det koster 
670 kroner i gebyr at sti>e et iværksæt-
terselskab. 

Den 1. januar 2014 blev det muligt at sti7e iværksætterselskaber. 
Et iværksætterselskab, IVS, er en særlig type anpartsselskab med 
egne regler om blandt andet kapital og opsparing af overskud. På 
langt de Eeste områder gælder selskabslovens almindelige regler 
om anpartsselskaber. SELVANGIVELSER:

Hvert år udtager SKAT selvangivelser til 
kontrol. Og hvert år #nder SKAT massevis 
af fejl. Langt størstedelen af de manglende 
skattepenge skyldes fejl hos små virksom-
heder. Læs om de mest typiske fejl. 
læs side 4-5.

SKAT

LÆS MERE SIDE 2

VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI
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DU SKAL UDARBEJDE ÅRSRAPPORTER
Alle iværksætterselskaber skal hvert år 
a1ægge en årsrapport e6er reglerne i års-
regnskabsloven. Årsrapporten skal indbe-
rettes digitalt til Erhvervsstyrelsen, som of-
fentliggør årsrapporten. Alle interesserede 
kan således se selskabets økonomi i form 
af en resultatopgørelse, balance og noter. 
På grund af de mange komplicerede regler 
i årsregnskabsloven er det en god ide at 
få hjælp fra en revisor, når årsrapporten 
udarbejdes. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke 
modtager årsrapporten i rette tid, udløser 
det sanktioner mod selskabets ledelse og 
i værste fald tvangsopløsning af selskabet.

KLAR ADSKILLELSE MELLEM SELSKA-
BETS ØKONOMI OG DIN PRIVATE 
ØKONOMI
Hvis du har en personligt ejet virksomhed, 
kan der på mange måder være sammen-
fald mellem virksomhedens økonomi og 
din egen økonomi. Sådan er det ikke, når 
virksomheden drives i et selskab. Her skal 
der være fuldstændig adskillelse, og det er 
eksempelvis strengt forbudt for ejerne og 
ledelsen at låne penge i selskabet. Når du 
hæver penge fra selskabet, skal det som 
hovedregel ske i form af løn eller udbytte, 
som selskabet har tilbageholdt skat af. Et 
iværksætterselskab må først udlodde ud-
bytte, når selskabet har frie reserver, og 

den særlige opsparingsreserve sammen 
med selskabskapitalen udgør mindst 
50.000 kroner.

SPØRG DIN REVISOR
Tag en snak med din revisor, hvis du over-
vejer at drive virksomheden som et iværk-
sætterselskab. Der er mange forhold, du 
bør overveje i den forbindelse, og der er 
dokumentationskrav, frister og formalite-
ter, som skal overholdes. Det kan din revi-
sor også hjælpe med.

DER ER grænser for, hvor mange penge du som erhvervsdri-

vende må modtage kontant.  Hvis du forhandler genstande 

eller er auktionsholder, er det ulovligt at modtage kon-

tantbeløb på 50.000 kroner eller derover. Før var græn-

sen 100.000 kroner. Andre erhvervsdrivende er nu også 

omfattet af grænsen og må ikke modtage 50.000 kroner 

eller mere kontant. Der gælder særlige regler for banker, 

ejendomsmæglere, revisorer, advokater med videre. For-

buddet gælder, uanset om betalingen sker på én gang eller 

som @ere betalinger, der er indbyrdes forbundne. Hvis du 

overtræder grænsen, vil bøden normalt blive fastsat til 25 

procent af det modtagne beløb over grænsen, dog mindst 

10.000 kroner. Sælger du en campingvogn til 150.000 kro-

ner kontant, har du modtaget 100.000 kroner for meget, 

og bøden fastsættes da til 25.000 kroner. Sælger du som 

erhvervsdrivende en rejsepakke til 80.000 kroner kontant, 

har du modtaget 30.000 kroner for meget og skal derfor 

betale 10.000 kroner i bøde. Disse regler er indført i bestræ-

belserne på at bekæmpe hvidvask af penge.

Grænser for kontantbetaling

ER DU erhvervsdrivende, vil der som udgangspunkt gælde 

et krav om, at du skal betale dine varekøb eller køb af 

tjenesteydelser digitalt, hvis fakturaen er på 10.000 kroner 

eller mere. Beløbet er inklusive moms. Hvis betalingen 

ikke sker digitalt, kan du ikke opnå fradrag for udgiLen, og 

du risikerer at hæLe for den moms, som modtageren af 

beløbet skulle have afregnet. Hvis du overfører via eksem-

pelvis netbank, dankort eller ved betaling i bank eller på 

posthus, er kravet om digital betaling opfyldt, men ikke 

hvis du betaler med checks. Hvis du har betalt 10.000 kro-

ner eller mere kontant, kan du dog opnå fradrag alligevel, 

hvis du indberetter beløbet til SKAT via tast selv-systemet 

på SKATs hjemmeside. Det skal ske senest 14 dage eLer, 

at beløbet er betalt og senest en måned eLer, at du har 

modtaget fakturaen.

Husk at indberette  
kontant betaling 

FORTSAT FRA FORSIDEN
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Giv dig selv lønforhøjelse 
Den 1. januar 2014 blev både topskattegrænsen og selskabsskatteprocenten ændret. 
Det kan være en god idé at se på, om din fordeling af udbytte og løn er optimal. 

hvis du er hovedaktionær og direktør 

i dit eget $rma, er der grund til at kikke 

på, om den fordeling af udbytte og løn, 

som du har nu, er optimal i forhold til 

de nye skattesatser. 

Der kan være en hel del penge at 

spare, hvis du vælger at hæve pen-

gene på den rigtige måde. 

Eksempel

Du er gift og forventer, at selskabet giver et overskud på 600.000 kroner før løn til dig. 

Den optimale måde at fordele løn og udbytte på vil være at hæve 98.400 kroner (2 x 49.200 kroner) 
som udbytte (til 27 procents beskatning) og give dig selv en gage på mindst 488.152 kroner. Dette 
beløb svarer til 449.100 kroner efter AM-bidrag. Det er stort set ligegyldigt, hvordan du fordeler de 
resterende 13.448 kroner. Dog vil det i de &este tilfælde stadig være lidt billigere at få udbetalt løn 
frem for udbytte, selvom du kommer op og betaler topskat. De 488.152 kroner udgør grænsen for, hvor 
meget du må tjene i 2014 før du skal betale topskat. 

Beregningen tager udgangspunkt i, at du bor i en gennemsnitskommune og betaler 25,6 procent 
i kommuneskat. Desuden er du medlem af Folkekirken, og derfor indgår kirkeskat også. Samtidig 
gælder, at hverken du eller din ægtefælle har andre udbytter.

Fordeling af udbytte og løn 2013 2014

Skat af sidst tjente krone ved topskat 51,5 51,5

Grænsen for topskat efter AM-bidrag 421.000 kroner 449.100 kroner 

Selskabsskatten 25 procent 24,5 procent 

Progressionsgrænsen for aktieindkomst til 27 procent 48.300 kroner 49.200 kroner
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Dyrt, hvis du ikke har orden 
i skatteregnskabet 

Hvert år udtager SKAT selvangivelser til kontrol. Og hvert år 9nder SKAT massevis af fejl. Des-
uden gennemfører SKAT hvert andet år en mere omfattende kontrol af virksomhedernes og 
borgernes selvangivelser og skatteregnskaber. En opgørelse fra 2010 viste en manglende beta-
ling på netto 8,4 milliarder kroner for alle landets virksomheder samlet set. Langt størstedelen 
af de manglende skattepenge skyldes fejl hos små virksomheder. SKAT udfører den næste store 
kontrol i 2014. Er du klar til et besøg? 

SKAT skelner mellem selskaber og selv-
stændige erhvervsdrivende ved gennem-
gangen af virksomhedernes selvangivel-
ser. Her følger SKATs hovedkonklusioner.

SELSKABER OG HOVEDAKTIONÆRER 

HAR ROD I SKATTEN

3,6 milliarder kroner. Så stor er den mang-
lende skattebetaling i de cirka 1.000 sel-
skaber, som SKAT undersøgte i år 2010. 
Ifølge SKAT består udfordringen hoved-
sagligt i en manglende skelnen mellem 
selskabets økonomi og hovedaktionærens 
økonomi. 
 Den hyppigste fejl er maskeret udlod-
ning. Det kan eksempelvis være indbeta-
linger på en hovedaktionærs pensionsord-
ning, som i forhold til arbejdsindsatsen er 
uforholdsmæssig. Eller det kan være salg 
af selskabets bil til hovedaktionæren til 
underpris. I begge tilfælde er der tale om 
maskeret udlodning, hvor penge eller vær-
dier Lyttes fra selskabet til privatsfæren 
uden korrekt skattemæssig behandling. 
 Manglende eller forkert beskatning af 
fri bil indgår også som hyppige fejl. Ejer 
selskabet en bil på hvide plader, og er du 
den eneste ansatte i selskabet, kan SKAT 
let tjekke, om du bliver beskattet af fri bil – 
eller spørge ind til, hvorfor du ikke mener, 
du skal beskattes. 

SELVSTÆNDIGE HAR OGSÅ ROD I 

SKATTEN

Den manglende skattebetaling hos de 
2.000 selvstændige erhvervsdrivende, der 
blev undersøgt i år 2010, var ifølge SKATs 
beregninger på 4,8 milliarder kroner. 
SKAT påpeger, at den hyppigste fejlårsag 
her består i, at selvstændige erhvervsdri-
vende ikke har indsendt selvangivelsen. 
Hvis selvstændige erhvervsdrivende ikke 
indsender en selvangivelse, udarbejder 
SKAT en skønsmæssig ansættelse af virk-
somhedens skattepligtige indkomst. 
 En anden hyppig fejl består i, at den 
bogføring, som ligger til grund for regn-
skabet og selvangivelsen, er så mangelfuld, 
at SKAT tilsidesætter tallene og selv bereg-
ner en skønsmæssig ansættelse. 

PRIVATE UDGIFTER FRATRÆKKES I 

STOR STIL

Både selskaber og selvstændige erhvervs-
drivende trækker private udgiQer fra i 
virksomhedernes regnskaber. UdgiQer til 
privat bil, ejendomsskat for privatboligen, 
børnenes mobiltelefoner, Stnessabon-
nementer, bryllupsfest og tøj anser SKAT 
ikke som erhvervsmæssige udgiQer. Det 
kan godt være, at du mener, at det er en er-
hvervsmæssig udgiQ, men hvis SKAT ikke 
mener det, kan du ikke få fradrag. Vær spe-
cielt opmærksom ved køb af kamera og 

arbejdstøj, der både kan bruges erhvervs-
mæssigt og privat.
 Husk på, at det er ledelsen i virksomhe-
den, der har ansvaret for, at udgiQer er fra-
dragsberettigede. Spørg din revisor, hvis 
du er i tvivl.

HVAD GØR SKAT?

SKAT har igennem de seneste to år besøgt 
3.000 mindre virksomheder, uanset om de 
var selskaber eller selvstændige erhvervs-
drivende. Besøgene har afsløret fejl i over 
halvdelen af virksomhederne. Her er det 
de daglige bogføringsrutiner og skelnen 
mellem erhvervsmæssige og private udgif-
ter, som SKAT har kontrolleret. 
 

Du skal huske at foretage kasseafstemning 
hver dag og dokumentere bogføringen ud 
fra rigtige bilag og ikke ud fra dankortkvit-
teringer eller bankkontoudtog. Husk altid at 
gemme alle bilag og bogføringsmateriale 
i fem år. Handler du med private, og har du 
daglige ind- og udbetalinger, skal du også 
føre et dagligt kasseregnskab.

HUSK
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SKAT opererer i sort og hvidt. Er du medspiller eller 
modspiller. Få tjek på reglerne om kasseapparater 
og fakturaer. 

KRAV TIL KASSEAPPARAT ELLER FAKTURA OG KASSEREGN-

SKAB

Handler du med private, og har du daglige køb og salg, har du pligt 
til at anvende et kasseapparat eller udskrive en faktura for hvert 
salg og føre et kasseregnskab.
 Har du indlagt strøm i din butik, eller er der strøm på din sta-
deplads, skal du have et kasseapparat, eller du kan i stedet vælge 
at skrive en faktura, hver gang du sælger en vare. Hvis varen koster 
under 3.000 kroner, kan du nøjes med en forenklet faktura. Hvis 
du ikke anvender kasseapparat eller skriver en faktura, kan SKAT 
give dig en bøde på 5.000 kroner.
 Ud over at bruge kasseapparat eller skrive fakturaer skal du 
også føre et såkaldt kasseregnskab. Du skal skrive dagens ind- og 
udbetalinger, og du skal afstemme kassebeholdningen med kas-
seregnskabet. Kasseregnskabet er en del af dit bogføringsmate-
riale og skal sammen med revisionsruller fra kasseapparatet eller 
fakturakopier gemmes i fem år.

Krav til information på bon 
fra kasseapparat:

Virksomhedsnavn eller CVR-nr.

Udstedelsesdato

Salgsgenstand

Salgsbeløb, inklusive rabatter og 
andet

Momsbeløbet, eller at momsen 
udgør 20 procent af den samlede 
betaling 

Krav til forenklet faktura:

Samme krav som til bon fra kas-
seapparat

Virksomhedsnavn og CVR-nr.

Fortløbende nummerering

Virksomhedens adresse

SKAT stiller også krav vedrørende betaling med kontanter. Se notits om 
krav vedrørende kontante betalinger på side 2.

Er du sort eller hvid?

Fire overvejelser:  
Privat udgift eller ej

1. Har du afholdt udgiften for at sikre, erhverve 
eller vedligeholde din indkomst?

2. Hvis du var ansat i en anden virksomhed end 
din egen, kunne du så få chefen til at godkende 
udgiften?

3. Passer udgiften ind i din forretning? Virker den 
”normal”?

4. Bruger du kun det købte i forbindelse med din 
virksomhed og ikke privat?

Hvis ikke du kan svare ja til alle #re punkter, skal 
du overveje, om det er en privat udgift. Eller hvis du 
er selvstændigt erhvervsdrivende: Er købet delvis 
privat, så du kun kan få delvist fradrag? Spørg din 
revisor, hvis du er i tvivl og kom SKAT i forkøbet.   

Top 5 over fejl hos selskaber samt 
manglende skattebetaling

Mio. kr.

Maskeret udlodning ændret til udbytte 680

Manglende / forkert beskatning af fri bil 270

Manglende / forkert betalt rente eller leje 248

Ikke-selvangivne selskabsindtægter 161

Private udgifter fejlagtigt fratrukket i selskabet 
ændret til udbytte

154

Kilde: SKAT

Top 5 over fejl hos selvstændige samt 
manglende skattebetaling

Mio. kr.

Manglende indsendelse af selvangivelse, skøns-
mæssig ansættelse

1.366

Ikke-selvangivne erhvervsmæssige indtægter 475

Skønsmæssig ansættelse grundet ufuldstændigt 
regnskab

454

Private udgifter fejlagtigt fratrukket i virksomheden 409

Ikke-fradragsberettigede udgifter fejlagtigt fratruk-
ket i virksomheden

224

Kilde: SKAT

Krav
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u kan sikre dig på en række for-
skellige måder, men alligevel vil 
der altid være en risiko for, at du 

bliver udsat for tab som følge af krimina-
litet. Det kan være kriminalitet, som bliver 
begået mod din virksomhed af personer 
udefra. Det kan også være kriminalitet, 
som bliver begået af dine medarbejdere 
over for din virksomhed eller over for dine 
kunder. Der er ikke noget nyt i, at man 
kan forsikre sig mod tyveri. Men med den 
voksende digitalisering er der især øget fo-
kus på, hvordan erhvervsvirksomhederne 
bedst sikrer sig mod tab, der skyldes mis-
brug af IT-systemerne. I dag er det muligt 
at købe forsikringer, der dækker mod tab, 
der skyldes kriminalitet, men hvad har din 
virksomhed brug for? Har du bare brug for 
en netbankforsikring, eller vil det også 
være relevant med dækning mod anden 
kriminalitet?

TYVERI I EN IT-ALDER
Hvis du som privatperson lider tab, når en 
hacker trænger ind i din netbank og stjæ-
ler dine penge, vil du som udgangspunkt 
få dækket dit tab af dit pengeinstitut. Hvis 
indbruddet sker via en netbank, der tilhø-
rer en erhvervsvirksomhed, dækker hver-
ken pengeinstituttet eller de almindelige 
erhvervsforsikringer. Det kan betyde 
store tab. Hvis du vil være sikker på at få 
dækket dit tab, bliver du nødt til at tegne 
en forsikring mod indbrud i netbanken. 
Forsikringen dækker mod tab af penge 
på netbank-kontoen, men dækker også 
andre udgiFer i forbindelse med indbrud-
det, eksempelvis udgiFer til genopretning 
af data. Du kan også lide tab, hvis du eller 
dine ansatte udsættes for identitetstyveri, 
hvor en anden person overtager den digi-
tale identitet. 

MEDARBEJDERE KAN OGSÅ UDGØRE 
EN RISIKO
Desværre er der en risiko for, at medarbej-
derne i en virksomhed begår kriminalitet 
mod arbejdspladsen eller mod virksom-
hedens kunder. Hvis eksempelvis en IT-
medarbejder eller en bogholder ændrer i 
opsætningen i de systemer, der foretager 
udbetalinger til løn eller måske fører ind-
tægter over på en privat konto, der ikke til-
hører virksomheden, kan din virksomhed 
risikere at få et økonomisk tab. Du kan 
også risikere, at du som arbejdsgiver bliver 
pålagt et erstatningsansvar for tab opstået 
hos dine kunder som følge af kriminelle 
handlinger, som dine medarbejdere fore-
tager.

HVAD SKAL JEG HAVE DÆKKET?
Start med at Hnde ud af, hvor meget du al-
lerede har dækket via dine erhvervsforsik-
ringer. Hvordan er erstatningsansvar og 
tab dækket, hvis dine medarbejdere begår 
kriminalitet? Find så ud af, hvor dit behov 
reelt er. Hvad har du behov for, når det 
gælder beskyttelse mod netbankindbrud? 
Hvad risikerer du, hvis dine data bliver 
stjålet? Forstå, hvad du forsikrer dig imod, 
så du ikke kommer af med for mange 
penge, hvis risikoen er ikke-eksisterende. 
I nogle tilfælde kan det betale sig at købe 
forsikringerne hver for sig, i andre tilfælde 
vil det være relevant at få en samlet løs-
ning, som sikrer dig ro i maven, og ressour-
cer til at genoprette de tab, du risikerer. Og 
husk, at den bedste forsikring altid fås ved 
at sikre sig godt og grundigt både i den fy-
siske og digitale verden.

Er du sikret mod kriminalitet?

D
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Lønmodtagere

Når du kører i egen bil i $rmaets tjeneste, 
kan din arbejdsgiver udbetale dig skattefri 
kørselsgodtgørelse.
 Hvis I anvender statens takster, kan du 
i 2014 få udbetalt maksimalt 3,73 kroner/
km for de første 20.000 kilometer, du har 
kørt i løbet af året. Det er en betingelse, at 
der er tale om erhvervsmæssig kørsel.

Skattefri kørselsgodtgørelse gælder 
lønmodtagere og er en ren godtgørel-
sesordning. Du kan altså ikke som ansat 
fratrække et tilsvarende beløb på selv-
angivelsen, hvis din arbejdsgiver ikke vil 
udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Her 
er du henvist til at benytte det sædvanlige 
befordringsfradrag, som i 2014 er på 2,10 
kroner/km. 

Hovedaktionærer – strenge krav til 

kørebog

Reglerne om skattefri kørselsgodtgørelse 
gælder principielt også, hvis du er hoved-
aktionærer og kører i egen bil for $rmaet. 
Men i praksis stilles strengere krav til kør-
selsregnskabet, da du som hovedaktionær 
jo ikke kan kontrollere dig selv. Det måtte 
en hovedaktionær sande i 2010, da han $k 
en dom fra Landsretten. Hovedaktionæren 
havde i visse tilfælde ikke husket at angive 
adresser for den erhvervsmæssige kørsel, 
og kørselsregnskabet indeholdt mindre 
fejl. Selvom han kunne sandsynliggøre, at 
han havde en ikke uvæsentlig erhvervs-
mæssig kørsel, blev samtlige udbetalinger 
af kørselsgodtgørelser skattepligtige. 

Det kan altså få alvorlige konsekvenser, 
hvis du som hovedaktionær ikke fører 
en decideret kørebog eller sikrer, at dit 
kørselsregnskab opfylder de lovmæssige 
krav. 

Krav om løn

Ifølge praksis er det en yderligere betin-
gelse for skattefri kørselsgodtgørelse, 
at du modtager løn fra $rmaet. Du kan 
altså ikke få hele din løn som skattefri 
kørselsgodtgørelse. Det måtte en hoved-
aktionær sande, da hun $k en dom i Østre 
Landsret. Retten anså hende ikke for ansat 
i selskabet, da hun ud over skattefri kør-
selsgodtgørelse kun havde fået fri telefon 
til en værdi af 3.000 kroner. Det var altså 
ikke tilstrækkeligt, at hovedaktionæren var 
tilmeldt som direktør for selskabet. Retten 
udtalte:
 ”Sagsøgeren har valgt at give afkald på 
løn fra selskabet. Da sagsøgeren ikke har 
haft indtægtsgivende arbejde fra selska-
bet, anses hun ikke som lønmodtager i 
selskabet. Den registrerede A-indkomst 
på 3.000 kroner vedrørende fri telefon kan 
ikke føre til andet resultat. Sagsøgeren kan 
derfor ikke modtage skattefri godtgørelse”.

SKAT har siden fuldt den linje. Man kan kun 
få skattefri kørselsgodtgørelse, hvis man 
modtager løn fra selskabet.

Både lønmodtagere og hovedaktionærer kan få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Særligt for 
hovedaktionærer er det vigtigt at føre et fuldstændigt og korrekt kørselsregnskab. 

Skattefri kørselsgodtgørelse 
kræver lønindtægt



VIGTIGE DATOER

dagpenge 2014 

Max. per dag:  . . . . . . . . . . . . . . . . 815 kr.

sygedagpenge 2014  

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 2014        

0-24 km:.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 0 kr.

24-120 km: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10 kr.

Over 120 km: . . . . . . . . . . . . . . . .   1,05 kr.

kørselsgodtgørelse 2014

Egen bil eller motorcykel per km

Indtil 20.000 km  . . . . . . . . . . . . . .3,73 kr.

Over 20.000 km . . . . . . . . . . . . . . . 2,10 kr.

Egen cykel eller knallert per km.  .  .  . 0,51 kr.

rejsegodtgørelse 2014

Logi – efter regning eller per døgn . . 199 kr.

Fortæring per døgn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 464 kr.

Tilsluttende døgn per time  . . . . . . 19,33 kr.

Fri morgenmad  . . . . . . . . . . . . . . 69,60 kr.

Fri frokost .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139,20 kr.

Fri middag.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 139,20 kr.

25 procent godtgørelse  . . . . . . . . . 116 kr.

straksafskrivning 2014

Maksimumgrænse for  

straksafskrivning af  

småaktiver .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12.600 kr.

nettoprisindeks 2013

December 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 131,3

November 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . 131,4

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

Yderligere oplysninger: www.dst.dk/priser

GODT AT VIDE
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februar 2014

7.  ATP, feriekonto (timelønnede)

10.   A-skat + AM-bidrag lønmod-
tagere (små og mellemstore), 
kvartalsmoms (mellem), indbe-
retning af e-Indkomst (små og 
mellem)

17.   Lønsumsafgift (måned)

20.   B-skat + AM-bidrag selvstæn-
dige, frist for nedsættelse af 
acontoskat 2014 (selskaber)

25.   Månedsmoms (store), EU-salg 
uden moms (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 mellem), 
indberetning af e-Indkomst 
(små og mellem)

17.   Lønsumsafgift (måned)

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

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

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

april 2014

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

15.   Lønsumsafgift (kvartal + 
måned)

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

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

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

maj 2014

1.   Selvangivelse (lønmodtagere), 
gaveanmeldelse 

7.   ATP, feriekonto (timelønnede)

12.   A-skat + AM-bidrag lønmodtage-
re (små og mellem), indberetning 
af e-Indkomst (små og mellem)

15.   Etableringskonto, lønsumsafgift 
(måned), iværksætterordningen

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

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

28.   A-skat + AM-bidrag lønmodta-
gere (store)

30.   Indberetning af e-Indkomst 
(store)

JOOST & PARTNER ApS
Registrerede revisorer

Egegårdsvej 39C1 · 2610 Rødovre


