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Fradragsret for underholds- og børnebidrag

Tidligere ægtefælle og barnet vil være skattepligtige af de 
modtagne underholdsbidrag. For barnets vedkommende 
er det dog kun for den del af bidraget, som overstiger det 
fastsatte normalbidrag, som er kr. 1247,- per måned i 2013.

Fra 1. januar 2013 gøres fradragsretten for bidragsyder 
betinget af, at bidragsyderen indberetter oplysninger 
om bidragsmodtageren. Bidragsyderen skal oplyse SKAT 
om følgende:

•   CPR-nr. på bidragsmodtager dvs. tidligere ægtefælle 
og barn

•   størrelsen af indkomstårets underholdsbidrag til den 
enkelte bidragsmodtager

•    hvorvidt der er tale om underholdsbidrag til enten 
ægtefælle og/eller barn

Desuden skal der oplyses om, hvor mange måneder i det 
aktuelle indkomstår bidragsyderen har betalt under-
holdsbidrag til bidragsmodtager. Med hensyn til børne - 
bidrag skal det oplyses, om det betalte bidrag svarer til 
normalbidraget, om bidraget svarer til normalbidraget 
tillagt en procentsats eller om bidraget er baseret på en 
privat aftale mellem de tidligere ægtefæller.

Hvis bidraget opkræves af Udbetaling Danmark på 
vegne af modtageren, anses bidragsyderens oplysnings-
pligt for værende opfyldt.

Når en fraskilt ægtefælle betaler underholdsbidrag til de børn, der ikke bor hos vedkommende, har bidragsyderen 
fradrag i den skattepligtige indkomst for udgiften til bidraget. I 2013 er der fradrag for det beløb, der overstiger kr. 
1716,- for hele året.



En ny løsning gør det lettere for en række virksomheds-
typer at ændre, starte eller lukke deres virksomhed. 
Løsningen giver brugerne tre formålsbestemte indgange 
på Virk.dk. De kan vælge, om de skal ændre, starte eller 
lukke deres virksomhed.

Løsningen sparer tid for såvel den enkelte virksomheds-
ejer som de professionelle aktører – fx advokater og 
revisorer, der opretter, lukker og foretager ændringer 
på vegne af deres kunder.

Den nye løsning tilbyder først og fremmest et mere 
brugervenligt forløb for registreringer af ændringer og 
ophør af virksomhed. Det betyder, at brugerne allerede 
undervejs i indtastningen bliver gjort opmærksomme på 
fejl og uhensigtsmæssigheder. Med færre fejl i indberet-
ningerne opleves et mere smidigt registreringsforløb og 
flere straksafgørelser. Samtidig mindskes antallet af 
sager, der skal sagsbehandles manuelt. Derfor reduceres 
sagsbehandlingstiden, og virksomhederne skal bruge 
kortere tid på at efterleve krav fra det offentlige.

Endeligt giver løsningen mulighed for, at kunderne kan 
følge status på deres sag.

Løsningen gælder for disse virksomhedsformer
•  interessentskaber og kommanditselskaber med 

personlig hæftelse
• anden udenlandsk virksomhed
• partrederier
• visse typer af fonde og foreninger
• visse A.M.B.A.-selskaber
• selvejende institutioner
• andelsboligforeninger
• folkekirkelige institutioner
• andelsboligforeninger
• frivillige foreninger

Yderligere bliver der adgang til en række nye funktiona-
liteter, så det for eksempel er muligt for personligt ejede 
virksomheder at starte, ændre og ophøre administrative 
SE-enheder digitalt. Desuden bliver det muligt for 
personligt ejede virksomheder digitalt at søge om 
eksempelvis frivillig momsregistrering ved udlejning af 
fast ejendom og om frivillig kortere afregning af moms.

I 2014 falder befordringsfradraget og -godtgørelsen

Nu bliver det nemmere 
at starte, ændre og lukke virksomhed

Skatterådet har fastsat de nye satser for befordrings
fradrag og den skattefri befordringsgodtgørelse for 2014. 
De nye satser er blevet fastsat med baggrund i, at 
benzin prisen har været lavere end forventet, da man 
fastsatte satsen for 2013, og at forventningen er, at 
benzinprisen ikke stiger så meget i 2014.

Den skattefri godtgørelsessats påvirkes desuden af, 
at visse driftsudgifter er faldet – forsikringerne er bl.a. 
blevet billigere, og bilerne kører længere på en liter 
brændstof.

Reglerne for befordringsfradrag og befordringsgodt-
gørelse er i sig selv uændrede. 

De nye satser er som følger:

Befordringsfradraget:

År Sats for kørsel 
ml. 24-120 km

Sats for kørsel 
over 120 km

2013 2,13 kr./km 1,07 kr./km

2014 2,10 kr./km 1,05 kr./km

Den skattefri befordringsgodtgørelse:

År For de første 
20.000 km

For kørsel over 
20.000 km

2013 3,82 kr./km 2,13 kr./km

2014 3,73 kr./km 2,10 kr./km



96 % af alle personlige henvendelser, som borgerne har 
til skatteekspeditionerne, kan de få hjælp ved at bruge 
skat.dk eller ved at ringe til SKATs hovednummer. 
Derfor er det ikke længere rentabelt for SKAT at tilbyde 
personlig ekspedition i alle SKATs skattecentre, hvorfor 
denne mulighed er ophørt per 1. november 2013.

Derfor bliver det fremover kun muligt at få personlig 
vejledning i en skatteekspedition, såfremt man har 
særlige behov (f.eks. sproglige vanskeligheder eller ikke 
er digitalt selvhjulpen) og heller ikke kan få svar på 
nettet eller over telefonen. Dette skal også ses i sam-
menhæng med Den Fællesoffentlige Digitaliserings-
strategi, hvor et af målene er, at alle borgere i 2015 er 
i digital kontakt med det offentlige.

De borgere, som får en tid til personlig betjening, vil 
selv kunne vælge ved hvilken af de 12 skatteekspedi-
tioner, de ønsker at blive betjent. Ved de resterende 15 
skattecentre er der ikke længere skatteekspedition. 

SKAT tilbyder skatteekspedition i Rønne, København, 
Fredensborg, Næstved, Høje-Taastrup, Odense, Haderslev, 
Ribe, Aarhus, Herning, Struer og Aalborg.

Skatteekspedition på 12 ud af de 27 skattecentre

Regulering af beløbsgrænser i 2014
Med henvisning til skattereformen fra september 2012 
reguleres en række beløbsgrænser, der kan få indflydelse 
på skattebetalingen for en del personer i 2014. nogle af 
ændringerne beskrives nedenfor. 

Skattereformen 2012
Fra 2014 hæves topskattegrænsen fra de nuværende 
421.000 kr. til 449.100 kr. en forhøjelse på 28.100 kr. 
Skatteydere der herefter betaler topskat beskattes af den 
sidste tjente krone med op til 56,2 %.
Forhøjelsen af grænsen betyder, at antallet af topskatte-
betalere i 2014 forventes at falde med 80.000 personer. 
Den omkring halve million danskere, der fortsat skal 
betale skatten, kan hver især glæde sig til en skattelet-
telse på 4.215 kr., svarende til 15 % af de 28.100 kr. som 
grænsen hæves med.
Grænsen for marginalbeskatning af positiv nettokapital - 
 indkomst hæves fra 40.000 kr. til 40.800 kr. (81.600 kr. 
for ægtefæller). Marginalbeskatningen nedsættes med 
1,5% points fra 43,5 % til 42 %.

For personer med aktieindkomst fra enten salg af aktier 
eller aktieudbytter hæves grænsen for hvornår beskat - 
ningen går fra 27% til 42%. Grænsen hæves med 900 kr., 
således at aktieindkomst på højest 49.200 kr. beskattes 
med 27 % og beløb derudover med 42% (98.400 kr. for 
ægtefæller). Grænsen for det maksimale indskud på 
ratepensioner hæves ligeledes med 900 kr., således at 
der i 2014 kan indskydes op til 50.900 kr.
Beskæftigelsesfradraget, som er et ligningsmæssigt 
fradrag, forøges med 1.500 kr. fra 22.300 kr. til 23.800 kr. 
Det giver en skattelettelse på ca. 500 kr. årligt. 

Det ligningsmæssige fradrag for gaver mv. til velgørende 
foreninger m.fl. forhøjes med 300 kr. til 14.800 kr.

Grænsen for afgiftsfrie gaver til nærtstående f.eks. børn 
hævet med 1.100 kr. til 59.800 kr. For afgiftsfri gaver til 

svigerbørn hæves grænsen med 400 kr. til 20.900 kr.
 
Fra Forårspakken 2.0 fra 2009 har den række beløbssat-
ser være ”fastfrosset” en del af disse ”fastfrosne” beløb 
reguleres nu med virkning fra 2014, en del af ændrin-
gerne beskrives nedenfor

Forårspakke 2.0 fra 2009
Den såkaldte bagatelgrænse for lønmodtageres persona-
legoder, der i det væsentligste er stillet til rådighed for 
udførelsen af arbejdet, hæves med 100 kr. til 5.600 kr. 
Bagatelgrænsen omfatter f.eks. arbejdstøj, bespisning 
ved overarbejde eller fri avis på jobbet. 

Bagatelgrænsen for personalegoder i naturalier dvs. 
egentlige gaver hæves fra 1.000 kr. til 1.100 kr. årligt.
Den særskilte grænse for værdi af julegave til ansatte 
hæves med 100 kr. til 800 kr. Det er fortsat lønmodtageren, 
der selv skal selvangive værdien af sådanne gaver, såfremt 
den samlede værdi overstiger 1.100 kr. Arbejds giver har 
indberetningspligten, såfremt der gives en enkeltstående 
gave, der har en værdi på mere end 1.100 kr. 

Den skattepligtige værdi af fri telefon for lønmodtagere 
hæves også med 100 kr. Lønmodtagere som har arbejds-
giverbetalt telefon til privat benyttelse beskattes herefter 
af 2.600 kr. årligt eller 216,70 kr. pr. måned fra 2014. For 
ægtepar, der begge har arbejdsgiverbetalt telefon til 
privat benyttelse, reguleres grænsen til 3.400 kr. årligt.

For lønmodtagere der modtagelser skattefri godtgørelse 
fra arbejdsgiver i forbindelse med rejse for arbejdsgive-
ren, stiger satsen fra 455 kr. pr. dag til 464. kr. pr. dag. 
Logi satsen stiger fra 195 kr. pr. dag til 199. kr. For løn - 
modtagere, der er berettiget til at anvende rejsereglerne, 
men ikke modtager skattefri godtgørelse fra arbejdsgiver, 
stiger det maksimale ligningsmæssige rejsefradrag fra 
25.000 kr. til 25.500 kr.
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Hovedreglen er, at fradrag for moms af tab på debitorer 
først kan reducere den udgående moms, når tabet er 
endeligt konstateret.

Betingelser for momsfradrag
En virksomhed der har faktureret en kunde med tillæg 
af moms, og det efterfølgende viser sig, at kunden ikke 
kan betale fakturabeløbet eller kun kan betale en del af 
fakturabeløbet, kan virksomheden som hovedregel 
fradrage momsen af tabet. 

Moms af tab på debitorer kan fradrages, når følgende 
betingelser er opfyldt:
• Tabet vedrører leverede varer og ydelser
• Leverancen af varer og ydelser er momsbelagt
• Momsen er angivet
• Tabet er konstateret.

De tre første betingelser giver som regel ikke de store 
problemer. Betingelsen om at tabet skal være konstateret 
kan være sværere at vurdere hvornår det reelt er sket.

Konstatering af tabet
Konstatering af tab forudsætter som udgangspunkt, 
at kreditor har foretaget skridt for at konstatere tabet. 
Manglende betalingsvilje hos kunden, eksempelvis på 
grund af uenighed om fejl eller mangler ved de leverede 
varer og ydelser, er uden betydning, ligesom det er uden 
betydning, at en advokat eller andre har vurderet, at det 
er usandsynligt, der kan opnås medhold i at kreditor 
skal betale.

Et tab anses altså for at være konstateret eller ligestilles 
hermed, når det optræder under en af disse omstændig-
heder:
• Konkurs- og dødsboer
• Tvangsakkord (rekonstruktion)
• Frivillig akkord
• Forgæves fogedforretning
• Tvangsauktion
• Gældssanering for jordbrugere
•  Andre tilfælde, eksempelvis fordringer under 3.000 kr. 

samt ukendt eller forsvunden debitor.

I konkursboer anses et tab for konstateret, når det ved 
afslutningen af konkursboet dokumenteres, at der ikke 
er opnået fuld dækning for det anmeldte krav. Der kan 
dog foretages et foreløbigt fradrag for tab på fordringer 
i konkursboer, før bobehandlingen er endelig afsluttet. 
Det er en forudsætning, at virksomheden har modtaget 
en erklæring fra boets kurator om, at dividenden ikke 
forventes at overstige en nærmere angiven procent af 
fordringen.

Et eventuelt fradrag for moms af tab på debitorer af- 
hænger dermed af konkursbehandlingens stadie. Der 
kan derfor gå lang tid før kreditor kan fradrage moms 
af tab på debitorer.

Fradrag for moms af tab på debitorer skal angives i 
den momsperiode, hvor tabet er konstateret. Momsen 
af tabet skal ikke angives som indgående moms, men 
derimod som en reduktion i den udgående moms.

30 % regel for selvstændige – stadig en mulighed i 2013 
I forbindelse med forårspakke 2.0 vedtaget i foråret 2009 
blev der indført et loft over indbetalinger til ratepension 
på 100.000 kr. gældende fra 2010. Dette loft bliver dog 
først indført i 2015 for selvstændige, så det er næstsidste 
chance for selvstændige erhvervsdrivende at indbetale 
til ophørende pensionsordninger uden beløbsgrænse.

Derfor er det nu igen tid til at vurdere og beslutte, om 
der er råd til og behov for indbetaling til pensionsord-
ninger – der kan indbetales både på en ophørende som 
på en livsvarig ordning.

Selvstændige har mulighed for at indbetale op til 30 % 
af virksomhedsoverskuddet på en pensionsordning med 
fuldt fradragsret for indbetalingen. Indbetalingen skal 
være foretaget senest ved udgangen af året – det vil sige 
den 30. december 2013 for, at indbetalingen kan få 
fradragsmæssig virkning for indkomståret 2013.
Hvis der indbetales mindre end 30 %, kan der ikke efter 
årsskiftet ske en forhøjelse af indbetalingen, og hvis der 
indbetales mere end de 30 %, kan et eventuelt oversky-
dende beløb tilbagebetales eller blive stående uden 
fradragsret og uden beskatning ved udbetaling.

Moms af tab på debitorer


