
Hvis du driver en hjemmeside for at 
markedsføre din virksomhed, har du 
sikkert overvejet at tilføje billeder, 
videoer eller andet materiale for at 
fremhæve dine pointer, eller blot for at 
gøre siden mere interessant. 

Sagen er bare den, at der ikke er frit 
valg på alle hylder, når du skal pynte 
din hjemmeside. Også selvom mate-
rialet ligger frit på internettet og kan 
downloades ved et enkelt klik. Billeder, 
videoer og musik m.m. er nemlig op-
havsretligt beskyttede værker, og det 
betyder bl.a., at du skal have tilladelse 
fra skaberen af værket, før du lovligt 
kan bruge det. Det betyder også, at du 
skal angive navnet på skaberen af vær-
ket, der hvor du bruger det. 

Det kan dog være uforholdsmæssigt be-
sværligt at skulle indhente tilladelse for 
hvert enkelt billede eller andet værk, 
hvis du skal bruge mange, og hvis ska-
beren af værkerne er fra andre lande 
eller i øvrigt ikke svarer på dine mails. 

Mange skabere af ophavsretligt beskyt-
tede værker vælger dog at lade deres 
værker udgive under én af de såkaldte 
Creative Commons (”CC”) licenser. Det 
betyder, at man – med forskellige be-
grænsninger alt efter hvilken CC-licens, 
der er valgt – godt må benytte materia-
let uden at spørge om lov. 

Du kan benytte flere forskellige søge-
maskiner til at finde billeder udgivet 
under CC-licenser. 

F.eks. kan du, når du søger efter bille-
der på Google, filtrere søgeresultaterne 
ud fra, hvad billederne må anvendes 
til. Det gør du ved at indtaste et søge-

ord, søge under ”billeder”, vælge ”værk-
tøjer”, derefter ”brugsrettigheder”, og så 
vælge, hvad billederne må anvendes til 
(Se skærmudklip nedenfor). 

Derudover findes der andre søgema-
skiner, som kun viser billeder, der er 
udgivet under CC-licenser. Det gælder 
f.eks. Wikimedia Commons.com, 
Flickr.com, og Pixbay.com. 

Man bør dog altid tjekke på billedets 
hjemmeside, hvilken licens der er 
brugt, fordi søgemaskinerne ikke er 
100 procent korrekte. Hvis du er i tvivl, 
bør du kontakte skaberen af værket. 

Må man bruge  
materiale fra internettet  
på egen hjemmeside
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Nye regler for prismarkedsføring

Pris er et konkurrenceparameter, som alle forbrugere forstår, 
og som mange retter sig efter. Derfor er det også nemt og enkelt 
at markedsføre sig på sin pris gennem bl.a. sammenligning af 
egne eller andres priser.  

Beregningsmetoderne, der ligger til grund for prissammenlig-
ninger, kan variere for at reklamere med en så stor besparelse 
som muligt. Der er dog grænser for, hvor kreativ man har lov at 
være ved prismarkedsføring, da man ikke må lave vildledende 
reklame. Reglerne findes i markedsføringsloven, der håndhæ-
ves af Forbrugerombudsmanden, som netop den 1. juli i år har 
offentliggjort nye retningslinjer for prismarkedsføring, der 
indeholder enkelte nye eller opdaterede regler. 

Tilbudspriser / før og nu-priser  
Når man reklamerer med tilbud, hvor en vares pris under 
tilbuddet sammenlignes med varens normale pris for at angive 
en besparelse, er det selvfølgelig nødvendigt, at varen rent fak-
tisk har en normal pris. Derfor er det vildledende at reklamere 
med besparelser ved køb af tilbudsvarer, hvis varen alt for ofte 
indgår i priskampagner og sælges til nedsat pris og derfor ikke 
reelt har en normalpris.  

Mængderabatter 
Salg af varer med mængderabat er et meget almindeligt 
fænomen, men man skal være opmærksom, når man angiver 

besparelsen ved at købe flere varer ad gangen. Hvis man 
øger mængderabatten, er det vildledende, hvis man fortsat 
sammenligner med den oprindelige stykpris. I stedet skal 
man udregne besparelsen mellem den normale mængdera-
bat og den nye. 

Deal-sites 
De såkaldte dealsites er hjemmesider, der udbyder et katalog 
over forskellige deals, som leveres af forskellige leverandører 
i en bestemt periode, f.eks. middage eller biografbilletter. Det 
er vildledende reklame, hvis dealsitet sammenligner deres 
pris med leverandørens sædvanlige pris, hvis varen er frem-
stillet eller produktet er sammensat helt specielt til dealsitet, 
og man derfor ikke normalt kan købe varen hos leverandø-
ren. Udover dealsitet kan leverandøren straffes for sådan 
vildledende reklame, som foretages af dealsitet med leveran-
dørens medvirken. 

Outlets 
Butikker må kun betegnes som outlets, hvis butikkens varesor-
timent reelt er restvarer, udgåede varer eller lign., der tidligere 
har været solgt i den erhvervsdrivendes normale forretning. 

Læs Forbrugerombudsmandens nye retningslinjer på: 
 http://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46455/20170703-prisretningslinjer-fo.pdf

Skrevet af Cand.Jur og Specialist i Revisorjura Jakob Dedenroth Bernhoft



Fradrag for arbejdstøj?

Mange er vildt uenige om, hvornår man kan trække udgifter 
til arbejdstøj fra og hvornår man skal beskattes. Jeg vil dele op 
i selvstændige og lønmodtagere:

Selvstændige 
Selvstændige kan altid fratrække udgifter til arbejdstøj 
for medarbejderne. Det er så et spørgsmål om, hvorvidt 
medarbejderen skal beskattes – det omtales i nedenstå-
ende afsnit om ”lønmodtagere”.

Selvstændiges eget arbejdstøj kan som udgangspunkt ikke 
fratrækkes, da SKAT finder, at tøjet erstatter privat tøj.

Hvis man skal have fradrag for udgifter til tøj skal det 
have en særlig karakter, sådan at det ikke kan erstatte 
almindelig beklædning, f.eks. kitler, sikkerhedstøj eller 
uniformer. Ellers skal arbejdet medføre et ekstraordi-
nært stort slid eller tilsmudsning af tøjet.

Kunstnere kan f.eks. ikke trække deres ”arbejdstøj” fra, 
da det ofte kan anvendes privat. Det skal være meget 
specielt før der gives fuldt fradrag. Der kunne være tale 
om delvist fradrag.

Profiltøj – tøj, der anvendes til messer etc. med logo an-
ses for selvstændige som erstatning for privat tøj og kan 
derfor ikke fradrages.

Momsen på arbejdstøj kan fratrækkes, hvis tøjet tilhører 
virksomheden og skal afleveres tilbage ved ophør i virk-
somheden. Ellers er der ikke momsfradrag.

Lønmodtagere 
Lønmodtagere kan som udgangspunkt ikke trække 
arbejdstøj fra, med mindre det er meget specielt – kokke, 
skorstensfejere etc. Fradraget er dog omfattet af ”øvrige 
lønmodtagerfradrag”, hvor der ikke er fradrag for de 
første kr. 5.900,- (2017).

Lønmodtagere beskattes ikke af udleveret arbejdstøj, 
der ikke erstatter privat tøj (kitler, kedeldragter etc.) 
eller hvis arbejdet skal medføre et ekstraordinært stort 
slid eller tilsmudsning af tøjet.

Alt andet udleveret tøj beskattes med mindre der er tale 
om uniformer og andet tøj med logo, der tilhører virk-
somheden og værdien ligger under bagatelgrænsen på 
kr. 5.900,- (2017).

Udleverede T-shits med logo skal ikke beskattes.

Skrevet af Direktør, partner og skatterådgiver, Thorbjørn Helmo Madsen, TimeTax A/S



Fradrag for vask af tøj

Mange selvstændige vasker arbejdstøj, håndklæder etc. 
fra arbejdspladsen på deres private vaskemaskine og 
anvender den private tørretumbler. Hvor meget man kan 
trække fra, er et meget almindeligt spørgsmål.

Der kan ikke svares klart på dette, men hovedreglen i 
skattelovgivningen er, at man kan fratrække udgifter, der 
relaterer sig til erhvervet. Man kan således ikke fradrage 
vask af almindeligt tøj, der anvendes på arbejde, men kun 
vask vedrørende arbejdstøj – jf. anden artikel i dette blad.

Man kan fratrække de faktiske udgifter til vask. Man kan 
beregne forbruget af vaskepulver, el, vand m.v. pr. vask og 
gange med det antal vaske, som man kan sandsynliggøre 
er nødvendigt set i relation til arbejdet, antal kunder og 
medarbejdere – afhængig af branchen.

Hvis der ikke forefindes et realistisk skøn, kan SKAT tilsi-
desætte fradraget.

De beregnede udgifter pr. vask fradrages løbende ved at 
fratrække beløbet i virksomhedens regnskab og overføre 
beløbet til privatpersonen. 

De faktiske udgifter til sæbe, el vand etc. betales privat, da 
en stor del vil være private udgifter – afhængig af famili-
ens størrelse og sammensætning.

Købet af en ny vaskemaskine kan anses for et ”blandet 
driftsmiddel” og der kan afskrives forholdsmæssigt på 
maskinen. Den del, der forholdsmæssigt anvendes til at 
vaske tøj fra virksomheden kan fratrækkes i virksom-
hedens regnskab. Det vil normalt kun være en minimal 
andel.

Fradrag for vask er et gråzoneområde, hvorfor det anbe-
fales at udregne en sandsynlig fordeling og lade være med 
at blive for ”grådig”! Hvis det er tilfældet, kan SKAT nægte 
fradrag for hele udgiften.

Hvis man køber en vaskemaskine og placerer den i virk-
somheden og KUN anvender den til erhvervsvask, kan 
alle udgifter (vaskepulver, el og vand) fratrækkes fuldt ud.

Hvis der vaskes hjemme er der intet fradrag for moms, 
medens der er fuldt fradrag for udgifterne, hvis maskinen 
står i virksomheden. Det er en forudsætning at der IKKE 
vaskes privat på denne maskine.

Skrevet af Direktør, partner og skatterådgiver, Thorbjørn Helmo Madsen, TimeTax A/S



Krav til repræsentationsbilag

Krav til taxaboner

Mange erhvervsdrivende afholder udgifter til repræsen-
tation i form af bespisning, gaver, blomster m.v.

Mange er desværre ikke opmærksomme på kravene til 
bilagene.

SKAT kræver at der på bilaget anføres, hvem der har 
deltaget og anledningen. Det er vigtigt, at det påføres om-
gående, når udgiften afholdes.

Hvis oplysningerne ikke er påført det enkelte bilag, næg-
ter SKAT fradrag for udgifterne.

I flere afgørelser har SKAT nægtet fradrag selv om man – 
efter henvendelse fra SKAT – har påført oplysningerne.

Mange indkøber større partier vin og har vinen liggende 
på lager til anvendelse ved forskellige begivenheder. Her 
er det vigtigt, at man holder regnskab over, hvem der har 
modtaget vinen og anledningen. Det kan være gave til 
personale eller repræsentation. Kravene er stadig de sam-
me – navn på personen og anledningen.

Når man kører taxa i erhvervsmæssige anledning, er det 
meget vigtigt, at man får en kvittering for at opnå fradrag.

Det er endvidere vigtigt, at bilaget påføres, hvor man har 
kørt fra og til (hvis det ikke fremgår af det trykte bilag) og 
anledningen.

Hvis dette ikke fremgår, og der kun ligger et bilag uden 
tekst, vil SKAT nægte fradrag for udgiften.

I skrivende stund er UBER nedlagt, men skulle det opstå, 
er det også her nødvendigt med ovenstående dokumenta-
tion for at få fradrag i den skattepligtige indkomst.

Skrevet af Direktør, partner og skatterådgiver, Thorbjørn Helmo Madsen, TimeTax A/S

Skrevet af Direktør, partner og skatterådgiver, Thorbjørn Helmo Madsen, TimeTax A/S



SKAT har fokus på energiafgifterne 

SKAT har gennem det seneste års tid haft fokus på erhvervs-
livets håndtering af de komplicerede godtgørelsesregler, som 
gælder for energiafgifterne. Det har givet anledning til mange 
tilbagebetalingssager, og desværre også sager, hvor SKAT har an-
set fejl og misforståelse for at have karakter af grov uagtsomhed. 
Dermed kan SKAT rejse krav 10 år tilbage i tid, hvilket er sket i 
flere af sagerne.

Det er derfor en god ide, at tage et kritisk blik på, om energiaf-
gifterne håndteres korrekt.

Generelt 
Virksomheder kan få godtgjort afgifterne vedrørende brug 
af energi til procesformål. Hvis energien i stedet anvendes til 
rumvarme, komfortkøling, motorbrændstof eller virksomhe-
den uvedkommende formål (privat brug mv.), gives ingen eller 
delvis godtgørelse.

Det er vigtigt, at der sker en korrekt adskillelse af forbrug til 
procesformål og andet forbrug. En del af sagerne vedrører net-
op manglende eller fejlagtig måling/registrering af forbruget.

Procesenergi 
Procesenergi er den del af energiforbruget, som anvendes 
direkte i forbindelse med virksomhedens produktion af varer. 
Herudover gælder for elektricitet, at også belysning, ventilati-
on, drift af IT-udstyr, brug af kaffemaskiner, køkkenudstyr osv. 
udgør procesenergi.

I særlige tilfælde kan opvarmning af lokaler eller af vand, have 
karakter af procesenergi. Det gælder eksempelvis opvarmning 
af lukkede tørrerum, malekabiner mv., ligesom det gælder 
opvarmning af vand, der anvendes i skoldekar. Det bør i hvert 
enkelt tilfælde undersøges, om et brug af varme falder ind un-
der nogle af lovgivningens bestemmelser om procesenergi.

Rumvarme og komfortkøling 
Brug af energi til opvarmning af lokaler og brugsvand, samt 
komfortkøling/aircondition, berettiger som udgangspunkt ikke 

til godtgørelse. Men hvis der anvendes elektricitet, godtgøres 
lidt over halvdelen af energiafgiften (i 2017: 50,5 øre pr. kWh).

Nedkøling i eksempelvis et serverrum er berettiget til fuld 
godtgørelse. Dette forbrug har ikke komfortformål.

Motorbrændstof 
Brug af dieselolie mv. til køretøjer, herunder til entreprenør-
materiel, berettiger ikke til godtgørelse. Kun hvis der er tale om 
arbejdsredskaber, der anvendes til landbrug, skovdrift mv., er 
afgifterne godtgørelsesberettigede.

Måling/fordeling 
Hvis eksempelvis elforbruget anvendes til såvel procesformål 
som til rumvarme/komfortkøling, skal der ske en fordeling. 
Dette kan under ingen omstændigheder ske ved brug af et 
skøn. Så vidt muligt skal der være opsat måler, så der sker en 
korrekt registrering af forbruget. Alternativt har elafgiftsloven 
alternativer i form af effektberegning eller kvadratmeterregel, 
som kan anvendes.

Tilsvarende gælder for de øvrige afgifter (olie, kul og gas), at 
der bør ske en faktisk måling, hvis energien anvendes til såvel 
procesformål som rumvarme.

Afrunding 
Det er særligt manglende måling eller anden fordeling, som 
medfører tilbagebetalingskrav fra SKAT. Her er SKATs ud-
gangspunkt, at erhvervslivet bør kende til reglerne, og derfor 
går SKAT i flere af sagerne 10 år tilbage.

Men der er også sager, hvor virksomheder fejlagtigt har troet, 
at et forbrug var procesenergi, selv om varmen bidrog til al-
mindelig rumvarme. Disse sager er ofte med store økonomiske 
konsekvenser.

Derfor er SKATs kontrolaktion en god lejlighed til at kaste et kri-
tisk blik på, om reglerne anvendes korrekt. I bedste fald kan det 
være, at virksomheden rent faktisk har afgiftskroner til gode.

Skrevet af Søren Engers Pedersen, Momsdirektør i Timetax Moms A/S



Kender du forskellen på en  
arbejdsulykke og en erhvervssygdom?

Betegnelsen arbejdsskade dækker over både arbejdsulyk-
ker og erhvervssygdomme.

Hvad er en arbejdsulykke?

• Fysisk eller psykisk personskade

• Ulykken er sket på grund af dit arbejde, eller de forhold  
 arbejdet er foregået under

• Ulykken skal enten være sket pludseligt, eller inden for  
 de sidste 5 dage

Hvad er en erhvervssygdom?

• Sygdom eller lidelse, som skyldes enten arbejdet, eller   
 de forhold arbejdet er foregået under

Det er lovpligtigt for arbejdsgiveren at sikre deres ansatte 
mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

• Arbejdsulykker dækkes via en arbejdsskadeforsikring,  
 som tegnes gennem et forsikringsselskab

•  Erhvervssygdomme dækkes via tilmelding til Arbejds-
markedets Erhvervssikring (AES) 

Skrevet af Stine Christensen, Account Executive, AON A/S

Eksempel: 
En pludselig skade, kan eventuelt være en faldskade, eller 
et færdselsuheld.

Skade inden for 5 dage kan eksempelvis være en arbejds-
opgave der udføres over en kort periode, som medfører 
dårlig ryg (flytning af arkiv eller lign.)  

Eksempel: 
Kan være tennisalbue, allergi, astma etc.

Erhvervssygdomme kan komme sig af en arbejdsbevæ-
gelse, der bliver gentaget mange gange, tungt løftearbej-
de, arbejde i støjende omgivelser og lignende.
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Skat i balance – hvad betyder det for dig?

Skrevet af Charlotte Randa Allermand, sekretariatsmedarbejder hos FDR

Som en del af skattereformen fra 2012, indførte SKAT initi-
ativet ”Skat i balance”. Det er et initiativ for både private og 
selvstændige erhvervsdrivende, der skal sikre, at de løbende 
betaler den rigtige skat og derved undgår restskat. 

Når økonomien ændrer sig, skal forskudsopgørelsen følge med. 
Hvis ikke man sørger for at opdatere forskudsopgørelsen når 
der er ændringer i ens indkomst, risikerer man at skulle betale 
restskat når året er omme.

Initiativet Skat i balance går ud på, at hvis de fra SKATs side 
kan se, at din indkomst har ændret sig, men du ikke har ændret 
i din forskudsopgørelse, sender SKAT et nyt forslag til denne.

For private sker det i foråret, mens det for selvstændigt er-
hvervsdrivende, og andre med selvangivelsesfrist den 1. juli, 
vil blive opgjort i juli med virkning fra 1. august. Dermed har 
mange allerede modtaget deres nye forskudsopgørelse, enten 
pr. brev eller i e-boks.

Opgørelsen skal ses som et forslag, der skal hjælpe med at beta-
le den rigtige skat. Forslaget kommer via e-boks og man har 14 
dage til at reagere, ellers bliver forslaget fra Skat endeligt.

Men det er ikke altid man lige får læst det igennem, og så kan 
man blive overrasket når man modtager ens næste lønseddel, 
eller B-skatten har ændret sig.           

 Hvorfor ændres min forskudsopgørelse 
SKAT fastsætter din forskudsopgørelse efter din selvangivelse 
for året før. Det betyder, at hvis du har haft et ekstraordinært 
godt eller dårligt år for virksomheden, vil det afspejle sig i din 
ændrede forskudsopgørelse fra SKAT. 

Men som selvstændig er det ofte svært at vide, hvordan det 
næste regnskabsår kommer til at se ud, og det er langt fra sik-
kert, at det vil være magen til sidste år. Derfor er det vigtigt at 
læse SKATs forskudsopgørelse igennem, når du modtager den, 
efter at have indberettet din selvangivelse. 

Når du har modtaget forskudsopgørelsen og kigget tallene 
igennem, kan der være to udfald. Enten er du enig i deres for-
slag, eller også er du ikke. 

Hvis du er enig 
Hvis du er enig i SKATs forslag, skal du ikke gøre noget. 15 dage 
efter du har modtaget forslaget, retter de din skattesats til fore-
slåede tal. Ændringerne i din forskudsopgørelse vil så være at 
se på dit skattekort.

Hvis du betaler B-skat, og har tilmeldt dine B-skatterater til 
betalingsservice, rettes det automatisk 15. dage efter du har 
modtaget forslaget, og vil derfor være at se den følgende må-
ned. Hvis du ikke har tilmeldt dig betalingsservice, modtager 
du en besked om at du har fået nye indbetalingskort i TastSelv. 
Du skal så udskrive betalingslinjer på B-skatteraterne fra din 
skattemappe. Hvis du fortsætter med at betale de oprindelige 
B-skatterater, betaler du enten for lidt eller for meget. Husk at 
tjekke om det er kommet med på din betalingsoversigt. 

Hvis du er uenig 
Hvis du er uenig med ændringerne til din nye forskudsopgørel-
se, har du 15 dage til at rette i det. Du kan også vælge at afvise 
forslaget helt, ved at bruge knappen ”Afvis”, der vil være at 
finde øverst i forslaget.

Det samme gælder hvis du betaler B-skat. 

Hvis du er i tvivl 
Hvis du er i tvivl om, om ændringerne til forskudsopgørelsen 
er korrekte, kan du spørge din revisor. Sammen kan I gennem-
gå, om tallene er rigtige, og derved vurdere, om ændringerne 
skal accepteres eller afvises. 

Du kan også vælge at give revisoren adgang til din e-boks, 
således vedkommende bliver adviseret om, at der ligger en ny 
forskudsopgørelse, der skal tages stilling til. 


