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SKAT har påbegyndt salget af dagsbeviser til gulpladebiler. Dermed er der
åbnet for privat brug af varebiler uden risiko for store skattesmæk. Men
beviserne skal købes på forhånd og medbringes i bilen.
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Af Marlene Frentzel Sørensen, mfs@bdo.dk

Med de nye regler om dagsbeviser er det muligt at frikøbe varebiler til privat kørsel i
begrænset omfang. Altså uden risiko for store efterregninger til skat og moms.
Reglerne gælder for gulpladebiler med en totalvægt på op til og med 4 ton, og der kan
højst købes 20 dagsbeviser til hver bil i et kalenderår. For en bil med en totalvægt på
højst 3 ton koster et dagsbevis som udgangspunkt 225 kr., mens det for en bil med en
totalvægt på mellem 3 og 4 ton koster 185 kr. pr. døgn.
Et døgn regnes fra kl. 00.00 til 23.59. For en varebil, der tages med hjem en fredag
eftermiddag og først leveres tilbage mandag morgen, skal der således købes hele 4
dagsbeviser, selv om bilen måske reelt kun er til rådighed i ca. 2,5 døgn. Hvis der er
tale om et specialkøretøj, det vil sige en værkstedsvogn eller lignende, og kørslen
fredag og mandag kun omfatter kørsel mellem arbejdet og bopælen, skal der dog kun
betales for 2 dage, da kørslen fredag og mandag i så fald er lovlig.
Dagsbeviserne købes på SKAT’s hjemmeside via TastSelv, hvor man skal logge sig på med
sin NemID. Man kan ikke bruge TastSelv-kode. Der skal betales med dankort og
kvitteringen skal medbringes i bilen. Enten i en printet eller i en elektronisk version.
Et dagsbevis kan tidligst købes 45 dage før brugen og skal købes senest 1 time før brug.
Ubrugte dagsbeviser kan ikke refunderes og kan ikke flyttes til andre dage.
For biler med en totalvægt på mellem 3 og 4 tons skal virksomheden beregne en såkaldt
udtagningsmoms og bogføre denne som salgsmoms. Størrelsen af udtagningsmomsen
afhænger af en konkret beregning.

Arten af den private brug af bilen er uden betydning. Det er altså ligegyldigt, om bilen
bruges til en flytning, til bortkørsel af affald eller til feriekørsel. Og reglerne gælder
ikke kun for almindelige lønmodtagere, men også for ledende medarbejdere, herunder
hovedaktionærer, som altså kan anvende firmaets 4 hjulstrækker på gule plader til en
skiferie i Østrig, hvis der købes dagsbeviser for det antal dage, som turen varer.
Tanken med de nye regler er, at det er medarbejderen, som skal købe dagsbeviset. Der
er imidlertid intet til hinder for, at arbejdsgiveren – virksomheden – kan dække
udgiften. I så fald er der tale om et personalegode. Det betyder, at virksomheden har
skattefradrag for udgiften til dagsbeviset, mens medarbejderen skal betale skat af
værdien af dette.
I vores Værd-at-Vide-serie har vi udgivet en artikel om de nye regler. Den kan du læse
her.

Udsigt til efterskat på julegaven fra chefen?
Landsskatteretten har givet SKAT medhold i, at gavekort skal sidestilles
med kontanter. Ansatte, der har modtaget gavekort som julegave fra deres
arbejdsgiver, skal derfor i princippet medtage gaven på selvangivelsen.
Af Lars Jacobsen, lar@bdo.dk

I Depechen 2012, nr. 7, omtalte vi en afgørelse fra skatterådet, der fastslog, at et
gavekort til en såkaldt gavekortportal skal sidestilles med kontanter. Det udløser derfor
beskatning, hvis et sådant gavekort modtages fra en arbejdsgiver.
Afgørelsen blev indbragt for Landsskatteretten, som kort før jul stadfæstede denne.
Kendelsen er endnu ikke offentliggjort. Landsskatteretten begrunder sin afgørelse med,
at der på gavekortportalen kan vælges mellem 250 forskellige oplevelser, der omfatter
flere kategorier. Endvidere henviser retten til, at modtageren selv kan supplere op, hvis
der vælges en oplevelse til en værdi, der overstiger den pålydende værdi af gavekortet,
ligesom indehaveren kan få et tilgodebevis, hvis der vælges en oplevelse til en værdi,
der er mindre end gavekortets pålydende.
BDO mener
Situationen er nu den, at en arbejdsgiver altid kan give en tingsgave – fx en
kaffemaskine indkøbt hos den lokale isenkræmmer – skattefrit til en medarbejder i
anledning af udstået læretid, en rund fødselsdag, bryllup/sølvbryllup eller som
julegave.
Det gælder også, selv om medarbejderen til enhver tid efterfølgende og uden at
medbringe bonnen kan henvende sig i forretningen og bytte gaven til en hvilken som
helst anden vare i butikken, fordi forretningen tilbyder en sådan service. Og det er helt
uden skattemæssig betydning, om medarbejderen i denne forbindelse køber en lidt
dyrere ting – og selv betaler differencebeløbet – eller om han vælger en billigere ting og
får et tilgodebevis på restbeløbet.
Hvis arbejdsgiveren derimod giver medarbejderen et gavekort til den selvsamme
forretning, er situationen en anden. I så fald er medarbejderen skattepligtig af den
pålydende værdi af gavekortet, fordi det sidestilles med kontanter.
Kun hvis der er tale om gavekort med et meget specifikt indhold, kan sådanne gives
skattefrit. Skatterådet har således tidligere blåstemplet gavekort til en 3-retters menu
på en bestemt restaurant og til kroophold blandt et udvalg af kroer/hoteller.

”Det udløser derfor beskatning,
hvis et sådant
gavekort modtages fra en
arbejdsgiver”

Udbetaling af skattefrie godtgørelser i idrætsforeninger
Selv om aktiviteterne i en idrætsforening er baseret på frivilligt arbejde,
er det de færreste foreninger, som ikke udbetaler godtgørelser i et eller
andet omfang. Det kan ske skattefrit, hvis visse betingelser opfyldes.
Af Henning Boye Hansen, hbh@bdo.dk.

Rigtig mange idrætsforeninger udbetaler skattefrie kørepenge og andre skattefrie
godtgørelser til såvel lønnede trænere som til ulønnede ledere og hjælpere. Det giver
skattereglerne heldigvis mulighed for. Reglerne er imidlertid ikke helt ukomplicerede.
Og overholdes reglerne ikke, kan det koste foreningen dyrt. Det viser vores artikel i
Depechen 2012, nr. 27.
I vores Værd-at-Vide-serie har vi netop udgivet en artikel, hvor vi giver en oversigt over
reglerne. Du kan læse artiklen her.

Vedtagne lovforslag
Folketinget har vedtaget skatteministerens forslag om at hæve såvel
bundskatten som marginalskatten, men også forslaget om at ophæve
iværksætterskatten samt flere andre lovforslag.
Af Stefan Bjerregaard, sbs@bdo.dk

Stort set alle de af skatteministeren i efteråret fremsatte lovforslag blev vedtaget af
Folketinget lige før juleferien. Vedtagelsen skete uden væsentlige ændringer undervejs
og omfattede blandt andet følgende:


Bundskatten er med virkning for 2013 forhøjet med 0,19 %-point og
marginalskatten er forhøjet fra 51,5 % til 51,7 % (eksklusive kirkeskat).
Samtidig er personfradraget nedsat med 900 kr. for voksne og med 700 kr. for
unge. Vi omtalte lovforslaget i Depechen 2012, nr. 26.



Den ellers sløjfede mulighed for skatterabat – blandt andet omtalt i Depechen
2012, nr. 21 - til danskere, der har lønindkomst fra arbejde i udlandet af
mindst 6 måneders varighed, er genindført.



Den maksimale afskrivningssats for vindmøller med en kapacitet på over 1 MW
er med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2013 eller
senere, nedsat fra 25 % til 15 %.



Indførelse af skat på udbytter fra danske selskaber til udenlandske
moderselskaber, når det danske selskab har karakter af et såkaldt
gennemstrømningsselskab. Ligeledes udbytteskat i visse tilfælde, når
udenlandske aktionærer handler koncerninternt med aktier i et dansk selskab.
Forslaget blev omtalt i Depechen 2012, nr. 23.



Selskabers avancer ved salg af ikke-børsnoterede porteføljeaktier
(iværksætterskatten) er med virkning for salg, der sker den 1. januar 2013 eller
derefter, gjort skattefrie, jf. vores omtale af lovforslaget i blandt andet
Depechen 2012, nr. 25.



Privates mulighed for afskrivning på solcelleanlæg er ophævet med virkning for
anlæg, der er anskaffet den 20. november 2012 eller derefter, jf. vores omtale
i Depechen 2012, nr. 26.

”Og overholdes
reglerne ikke, kan
det koste
foreningen dyrt”



Fristen for SKAT til at tage stilling til indsendte gaveanmeldelser er forlænget
fra 3 til 6 måneder med virkning for gaver, der er givet efter 1. januar 2013.
Forslaget blev omtalt i Depechen 2012, nr. 26.

Momsregning til solcelleejere
SKAT ændrede sidste år praksis, sådan at solcelleejere, der sælger deres
overskydende el-produktion til nettet, ikke kan blive momsregistreret. Nu
kommer regningen til dem, der lod sig registrere efter gammel praksis.
Af Sten Kristensen, shk@bdo.dk

Rigtig mange danskere har i de senere år investeret i vedvarende energianlæg i form af
enten husstandsvindmøller eller solcelleanlæg. En del af investorerne har i denne
forbindelse frivilligt ladet sig momsregistrere, for at kunne fratrække hele eller dele af
købsmomsen.
Denne mulighed lukkede SKAT imidlertid for ved en praksisændring sidste år. Vi omtalte
afgørelsen i Depechen 2012, nr. 15.
Ændringen har betydning for solcelleanlæg med en effekt på højst 6 kW og for
husstandsvindmøller med en effekt på højst 25 kW.
SKAT har nu udsendt et såkaldt styresignal om, hvorledes ejere af sådanne anlæg, der
frivilligt lod sig momsregistrere inden praksisændringen, skal forholde sig. Budskabet er,
at de skal afmelde deres momsregistrering senest den 9. juli 2013.
I forbindelse med afmeldelsen skal en del af den fratrukne købsmoms tilbagebetales.
Størrelsen heraf afhænger af, hvornår anlægget er anskaffet samt af, hvor stor en del af
købsmomsen, som er fratrukket.
For en husstandsvindmølle, der er anskaffet i 2012 for 240.000 kr. + 60.000 kr. i moms,
skal 9/10 af momsen, det vil sige 54.000 kr., tilbagebetales ved afmeldelsen i 2013, hvis
hele købsmomsen blev fratrukket i sin tid.
For de investorer, der på skattesiden anvender regnskabsmetoden for deres anlæg, kan
det tilbagebetalte momsbeløb tillægges afskrivningssaldoen med virkning for 2013.
Styresignalet gælder ikke for de investorer, der på forhånd positivt havde fået tilladelse
fra SKAT – i form af et såkaldt bindende svar - til at lade sig momsregistrere. De kan
opretholde momsregistreringen i hele den periode, hvor den givne tilladelse er bindende
for SKAT. Det vil sige i 5 år.

BDO debatterer fortsat på LinkedIn
Som tidligere nævnt i Depechen har vi oprettet en gruppe på LinkedIn, hvor
vi kommer med debatindlæg om vilkårene for SMV’erne. Gruppen nærmer
sig nu 400 medlemmer.
Af Joan Brønnum Kvist, jbk@bdo.dk

Der kommer nye indlæg hver uge. De handler alle om vilkårene for SMV’erne, men
emnerne varierer. Hvis du tilmelder dig gruppen, kan du ikke blot læse indlæggene,
men også kommentere disse og dermed deltage i debatten. Du kan også læse
indlæggene på www.bdo.dk.
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