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Er virksomheden din pensionsopsparing?
Mere end 90 procent af alle lønmodtagere indbetaler på
en pensionsopsparing, hvor det kun er 55 procent af de
selvstændige, som gør det. Det er formentlig på grund
af, at der ikke altid er likviditet til det. Virksomheden
og banken samt andre kreditgivere bliver nemlig
prioriteret højere end alt andet.
Mange selvstændige begynder først at spare op i en sen
alder. De har også en forhåbning om, at virksomheden
i sig selv er deres pensionsopsparing. Sådan er det
heldigvis også for de fleste, men desværre er det ikke
sådan for alle. De selvstændige erhvervsdrivende
opdager formentlig alt for sent, at deres virksomhed er
mindre værd, end de havde regnet med. Det er en farlig
og risikofyldt strategi for pensionsopsparing.

Selvstændige har mulighed for at indskyde op til 30
procent af overskuddet i virksomheden på en rate
pension og samtidig få fuldt fradrag i indbetalingsåret.
Men denne særlige gunstige ordning for selvstændige
slutter i 2014. Efter 2014 er der det samme loft på
indbetalingen som for lønmodtagere, hvilket på
nuværende tidspunkt er 50.900 kroner årligt.
Hvis man er fyldt 55 år og er på vej til at sælge eller
afhænde virksomheden, har man på visse betingelser
mulighed for at indbetale på en ophørspension. Dette
sikrer, at man kan få fuldt skattefradrag i salgsåret. Der
kan maksimalt indbetales 2.553.100 kr. (2014) med ret til
fradrag, og pengene skal være indbetalt senest 1. juli i
det følgende år.

Manglende overholdelse
af skatteregler i idrætsklubber
Foreninger kan udbetale skattefri godtgørelser til
ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige
ulønnede medhjælpere, som yder en indsats i forenin
gen. Det kan være foreninger som grundejerforeninger,
ejerforeninger, andelsboliger, teaterforeninger, andre
kulturelle foreninger, idrætsforeninger, spejderorgani
sationer, foreninger med et almen velgørende eller
almennyttigt formål og foreninger på arbejdspladser
såsom firmaidrætsklubber og kunstforeninger.
Skattefriheden er betinget af, at godtgørelse udbetales
til at dække udgifter, som modtageren afholder på
foreningens vegne, og at godtgørelse ikke overstiger de
satser, der fastsættes af Skatterådet.
Hvilke udgifter er omfattet?
De udgifter, der er omfattet af reglen, er for eksempel
befordring, hvor der kan udbetales skattefri godtgørelse
til at dække udgifter til befordring i egen bil med
Skatterådets satser for erhvervsmæssig kørsel.
Ved endagsarrangementer af mindst fem timers
varighed kan der skattefrit udbetales op til 70,- kr. per
dag til at dække merudgifter til mad.
Udgifter til telefon og internet kan dækkes skattefrit
med op til 2.300 kr. per år. Administrative omkostninger
kan skattefrit godtgøres med op til 1.400 kr. per år og
køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning (for
eksempel sportstøj) kan skattefrit godtgøres med op til
1.900 kr. per år.
Hvis de udbetalte godtgørelser overstiger Skatterådets
satser, bliver alle godtgørelser, der er udbetalt til den
pågældende, skattepligtige. Dette betyder, at det er
reglerne om indeholdelse af A-skat, AM-bidrag samt
reglerne om oplysningspligt, der gælder.
Hvis en person får stillet en pc, telefon eller internet
forbindelse til rådighed som led i foreningens arbejde,

anses personen fortsat for
ulønnet og er derfor ikke
skattepligtig af privat rådighed
over de pågældende goder. Det er en
forudsætning, at de pågældende goder
stilles til rådighed med henblik på foreningens
skattefri virksomhed.
Foreningerne kan vælge at godtgøre udgifterne efter
dokumentation ved eksterne bilag.
SKAT’s undersøgelse af idrætsklubber
SKAT har undersøgt, om idrætsklubber på topniveau
inden for forskellige idrætsgrene overholder reglerne,
når de aflønner deres udøvere og ledere. Seks ud af syv
klubber overholder ikke reglerne.
SKAT fandt blandt andet ud af, at klubberne ikke fik ført
den nødvendige kontrol med udbetaling af skattefri
godtgørelser. Reglerne for udbetaling af skattefri
godtgørelse var ikke overholdt. For eksempel var der
udbetalt godtgørelse til personer uden egen bil.
Yderligere fandt SKAT, at der fejlagtigt var udbetalt
skattefri kørselsgodtgørelse til trænere, der havde fri bil
stillet til rådighed hos en anden arbejdsgiver, og
trænere havde fået konverteret deres løn til eksempelvis
”kørepenge”.
Undersøgelsen viser, at der er brug for yderligere
vejledning til klubberne. Dette vil SKAT vægte højt i
deres fortsatte arbejde med idrætsklubbernes overhol
delse af skattereglerne.
Hvis man får løn for sit arbejde, skal man betale skat
som af alt andet arbejde, og dette skal foreningen eller
klubben indberette til SKAT. Et vederlag på under
1.500,- bliver dog ikke indberettet af foreningen,
hvorfor man selv skal skrive det ind i rubrik 15 i sin
årsopgørelse.

Rykkerbreve for årsrapporten
i den digitale postkasse
Hvert år sender Erhvervsstyrelsen rykkere ud til
virksomheder, der afleverer årsrapporten for sent. Fra
den 1. juni 2014 vil rykkerbrevene blive sendt til
virksomhedens digitale postkasse, som har været
obligatorisk at have siden 1. november 2013.
Hvis virksomhederne ikke afleverer deres årsrapporter
rettidigt, vil de fremover modtage rykkerskrivelser i
deres digitale postkasse. Virksomhedens øverste ledelse
modtager en bøde, hvis årsrapporten ikke indsendes
inden 8 dage efter modtagelse af rykkerskrivelsen.
Reglerne og indsendelsesfristerne er de samme – det er
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kun måden, som rykkerbrevet sendes ud
på, der er ændret.
Er årsrapporten ikke indsendt efter
4 uger, kan virksomheden blive
tvangsopløst. Derfor er det vigtigt
at holde øje med virksomhedens
digitale postkasse.

Nethandel bliver særligt mærket af de nye
forbrugerregler
Nethandel er blevet meget mere populært de seneste år. I
2004 handlede 42 procent på nettet, men i 2013 var tallet
steget til 77 procent.
I forbindelse med implementering af nye EU-regler er
blandt andet forbrugeraftaleloven og købeloven i
Danmark blevet ændret. Disse ændringer trådte i kraft
den 13. juni 2014.
Ændringerne forårsager større oplysningskrav fra sælger
til forbruger inden et eventuelt køb, men giver samtidig
forbrugerne et større ansvar for varen.
Fortrydelsesret
Når en forbruger i fremtiden fortryder et køb, er det ikke
længere nok at undlade at hente pakken på posthuset
eller at sende den retur til netbutikken.
Forbrugeren skal tage kontakt til den sælgende virksom
hed og meddele denne, at man fortryder købet, for
eksempel via en standardformular. Det er forbrugerens
fulde ansvar at bevise, at man har gjort det.
Når forbrugere fremover fortryder et køb, er de ansvar
lige for varen, indtil den er kommet retur til netbutik
ken. Dette bevirker, at man risikerer at skulle betale for
varen, hvis den går i stykker eller forsvinder under
forsendelsen. Det vil sige, at forbrugerens ansvar varer i
længere tid. Forbrugeren skal kunne bevise, at varen er
sendt retur og vedkommende skal ligeledes betale for
returforsendelsen.
Varens stand ved fortrydelse
Når forbrugeren handler på nettet, har denne tilladelse
til at pakke varen ud og undersøge den. Varen anses for
leveret, når varen er i forbrugerens fysiske besiddelse.
Hvis forbrugeren vælger og bestiller en anden transport
form, som ikke er blandt leveringsmulighederne fra
sælgeren, så overdrages ansvaret for varen til forbruge
ren, når varen overleveres til transportøren.

Ved tilbageleveringen skal varen fremstå som ny og
kunne sælges videre til en anden kunde.
Hvis varen bærer præg af at have været brugt eller være
blevet skadet, mister forbrugeren ikke sin fortrydelses
ret, men forbrugeren skal forvente at skulle betale for
værdiforringelsen. Det er sælgeren, der vurderer varens
mulige værdiforringelse.
Hvis varen er værdiløs efter returnering, er forbrugeren
ikke berettiget til at få sine penge retur. Det er dog
vigtigt, at sælgeren klart og tydeligt gør opmærksom på
fortrydelsesretten og betingelserne for fortrydelse på et
såkaldt varigt medium – ellers skal forbrugeren ikke
betale for værdiforringelsen.
Ved plomberede og forseglede varer kan forbrugeren
miste fortrydelsesretten, hvis forseglingen eller
plomberingen ødelægges.
Oplysninger fra sælger til køber
Forbrugeren skal altid have oplysning om sin fortrydel
sesret og vilkårene for at benytte fortrydelsesretten. For
eksempel skal forbrugeren have at vide, at fortrydelses
retten bortfalder ved for eksempel at bryde en forsegling.
Hvis forbrugeren ikke modtager de lovpligtige oplysnin
ger fra sælgeren i forbindelse med købet eller leveringen,
forlænges forbrugerens mulighed for at fortryde.
Fortrydelsesfristen regnes først fra den dag, hvor
forbrugeren modtager de lovpligtige oplysninger fra
sælgeren. Hvis forbrugeren slet ikke modtager nogle
oplysninger, vil fortrydelsesfristen altid først udløbe
efter 12 måneder og 14 dage.
Forbrugeren skal også oplyses om en eventuel betaling
for en mulig værdiforringelse af varen.
Hvornår gælder de 14 dages fortrydelsesret fra?
Ved varer, der leveres på én gang, løber fristen fra det
tidspunkt, hvor forbrugeren modtager varen.
Ved ordrer, hvor varerne leveres på forskellige tidspunk
ter, løber fristen fra det tidspunkt, hvor forbrugeren
modtager den sidste del af ordren.
Hvis det drejer sig om varer med regelmæssig levering,
løber fristen fra det tidspunkt, hvor forbrugeren
modtager den første levering.

Private skal også have digital postkasse
Siden november 2013 har det været et
krav, at virksomheder skulle have en
digital postkasse. Det bliver nu også
et krav til de private borgere, hvilket
gælder fra 14. november 2014.
Kravet gælder for alle personer,
der bor i Danmark, har et
cpr-nummer og er over 15 år
gammel.
Man skal tilmelde sig Digital
Post fra det offentlige. Dette

kan gøres via e-boks eller Digital Post på borger.dk. Både
e-boks og borger.dk kræver anvendelse af NemID.
Så snart den digitale postkasse er oprettet, vil man
modtage al post fra det offentlige i denne. Det er ens
eget ansvar at tjekke postkassen for post, der kan
indeholde breve med tidsfrister med videre.
Hvis man ønsker at blive fritaget for modtagelse af
digital post, skal man kontakte den lokale borgerser
vice. Der er også mulighed for at give andre læseadgang
til den digitale postkasse.
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Er fartskriver i varevognen virkelig nødvendig?
I tunge køretøjer såsom lastvogne er der installeret
fartskrivere, og køre- og hviletidsreglerne er gældende
ved kørsel af tunge køretøjer. Dette regelsæt er også
gældende for større varevogne inklusiv påhæng.
Vægtgrænsen på 3.500 kg for sådanne vogntog måles ud
fra vogntogets samlede totalvægt.

Det vil sige, at pligten til fartskrivere for eksempel kan
foreligge ved håndværkeres transporter af byggemateri
aler mv. på trailer og transporter mellem landsdele ud
over 50 kilometers grænsen samt ved anden transport
som for eksempel ved autobranchens transport af
køretøjer på trailer eller fejeblad.

Mange virksomheder i transport- og servicefag er ikke
opmærksomme på, at der ved kørselsaktivitet uden
for nærområdet og uden for en radius på 50
kilometer fra hjemstedet, er pligt til installation
og krav om anvendelse af fartskrivere, idet
kørslen er omfattet af køre- og hviletidsbe
stemmelserne.

Nogle transporter kan være undtaget af regelsættet. Et
eksempel på dette kan være en murervirksomhed, hvor
der med køretøjet transporteres værktøj og materialer
til brug ved udførelsen af murerarbejdet, og hvor føreren
er murer, og hans hovedaktivitet er at udføre murer
arbejde.

Hvem er omfattet af reglerne?
Hvis kørslen sker som et led i førerens
hovedaktivitet med transport af gods, post,
materialer og værktøj til og fra arbejdsplad
ser, og føreren ikke selv udfører arbejde med
det transporterede, så opstår der samme pligt
– også selvom transporten foregår i nærområdet
og indenfor en radius af 50 kilometer.

Hvis dette regelsæt ikke overholdes, bliver der udstedt
bøder til både virksomhedsejer og chauffør. Bøden vil
lyde på mindst 9.000 kroner, som typisk bliver delt
med to tredjedele til virksomheden og resten til
chaufføren. Ved 30 procent overskridelse frakendes
førerretten.
Fra 2015 bliver 50 kilometer-grænsen udvidet til 100 km
radius.

SKAT ændrer automatisk din forskudsopgørelse
SKAT er nu i gang med at sende forslag til en ny
forskudsopgørelse ud til skatteyderne. Det bliver gjort i
de situationer, hvor der er væsentlige forskelle mellem
den nyligt dannede årsopgørelse og den gældende
forskudsopgørelse.
Disse punkter ligger til grund for forslaget
SKAT har sammenlignet følgende poster på årsopgørel
sen og forskudsopgørelsen, og det er disse informatio
ner, som vil ligge til grund for forslaget:

• Ligningsmæssige fradrag såsom befordring, a-kasse
bidrag, fagligt kontingent og fradrag for dagplejere
• Virksomhedsbeløb såsom overskud af virksomhed,
renteindtægter, renteudgifter og arbejdsgiver
kontingent
• Nye oplysninger om lønindkomst, pensioner,
indkomst fra A-kasse mv.
Det er vigtigt at tjekke forslaget til ændringen af
forskudsopgørelsen.

• B-indkomster og honorar
• Indbetalinger til pensionsordninger, livsvarige og
ratepensioner
• Renteudgifter til bank, realkredit og til studielåns
renter (dvs. fradrag)
• Kapitalindkomst såsom renteindtægter og leje
indtægter ved udlejning

Ikke enig i SKATs ændringer?
Man kan godt rette SKATs forslag. Dette gøres ved at
logge på TastSelv, se forskudsopgørelsen og vælg Ret
forskudsopgørelsen. De rubrikker, hvor SKAT har stillet
et alternativt forslag, er markeret med gult.
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