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Gulpladebiler
- nu bliver det
lettere

SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader.
Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler. Men pas på, hvis din varebil har en
totalvægt på over tre tons – her gælder de nye regler ikke.

Regler for specialindrettede varebiler

cialindrettet varebil. Desuden tillader de nye regler,
at du kører svinkeærinder op til 1.000 kilometer om
året i tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejde.
Du kan altså nu lovligt aflevere og hente børn i institution eller køre en tur til købmanden. Små svinkeærinder kortere end et par hundrede meter fra den
erhvervsbetingede kørselsrute indgår ikke i de 1.000
kilometer om året.

▲

SKAT skelner mellem almindelige og specialindrettede varebiler. Tidligere har kørsel i specialindrettede
varebiler været meget indskrænket, hvis momsen
var fratrukket ved købet. Kørsel mellem bolig og
arbejde var eksempelvis udelukket, medmindre man
kørte mellem skiftende arbejdssteder eller havde
en reel vagtordning. De nye skatteregler tillader nu
ubegrænset kørsel mellem hjem og arbejde med spe-

▲

Hvad er en specialindrettet varebil?

SKAT har i de nye retningslinjer gjort
rede for de betingelser, som skal være
opfyldt for at kategorisere en varebil
som specialindrettet, og giver eksempler
i form af seks fotografier af forskellige
varevogne. Foruden krav til varebilens
fremtræden og størrelse skal yderligere
to elementer være opfyldt:
· Ejeren har et erhvervsmæssigt behov
for, at køretøjet er indrettet på den
specielle måde
· Det specialindrettede køretøj skal
være nødvendigt for, at man kan
udføre sit arbejde.
Disse krav vil sædvanligvis være opfyldt
i virksomheder, som yder service uden
for det faste hjemsted. Denne service
vil typisk kræve medbragt værktøj eller
reservedele. Dette gælder eksempelvis
vvs’ere, elektrikere, servicemontører,
murere, malere og fiskesælgere.
En varebil kan i princippet være kategoriseret som specialindrettet i en type
virksomhed, mens samme varebil i en
anden type virksomhed ikke vil være
kategoriseret som specialindrettet. For
eksempel kan en revisor eller advokat
typisk ikke få godkendt en varebil som

specialindrettet, selvom den er forsynet
med faste reoler i bagagerummet.
Tillægsafgift for privat anvendelse

Hvis du udelukkende benytter din gulpladebil til privat kørsel, skal du betale
en årlig tillægsafgift på 5.040 kroner,
hvis bilens totalvægt holder sig på tre
tons eller derunder. Hvis du benytter køretøjet både erhvervsmæssigt og
privat (blandet kørsel), skal du betale
halv tillægsafgift - altså 2.520 kroner
årligt. Hvis du udelukkende benytter
køretøjet erhvervsmæssigt, herunder
kørsel mellem hjem og arbejdsplads i
specialindrettet varebil, skal du ikke
betale tillægsafgift.
Varebiler med tilladt totalvægt
over tre tons

Som en meget vigtig undtagelse omfatter de nye regler ikke varebiler med
en tilladt totalvægt over tre tons. Hvis
varebilens tilladte totalvægt (egenvægt
plus last) overstiger tre tons, må man
ikke køre mellem hjem og fast arbejdssted, medmindre man deltager i en reel
vagtordning. Derfor bør du kontakte din
revisor, hvis du overvejer nedvejning
af varebilen til under tre tons, eller hvis
du overvejer at registrere varevognen til

blandet kørsel. Herved kan du komme
ind under de lempelige regler for varebiler med en maksimal totalvægt på tre
tons.
Regler for almindelige varebiler

Som sagt skelner SKAT mellem almindelige og specialindrettede varebiler. For
almindelige varebiler – eksempelvis en
Suzuki Grand Vitara firehjulstrækker på
gule plader - har SKAT også afstukket
nye og lempeligere regler. Den største
lempelse består i 25-dagesreglen.
25-dagesreglen

Ifølge 25-dagesreglen må du køre mellem hjem og arbejde op til 25 gange om
året, hvis du skal bruge bilen erhvervsmæssigt den følgende dag, eksempelvis
til kørsel til en kunde, et møde, et kursussted eller en lufthavn. Reglen gælder
også kørsel mellem hjem og arbejde op
til 25 gange om året dagen efter, at bilen
har været anvendt erhvervsmæssigt. I
disse tilfælde tæller kørslen to gange.
25-dagesreglen gælder også, selvom
momsen på købesummen er fratrukket.
Generelle regler for alle varebiler

Tidligere har det været usikkert, hvor
mange gange man må runde sit faste
arbejdssted, når man kører i en varebil
på gule nummerplader, hvor momsen
var fratrukket ved købet. Der har også
været tvivl om, hvorvidt man måtte køre
hen til et spisested i arbejdstiden. Denne
usikkerhed har SKAT nu fjernet i den
nye praksis. For både almindelige og
specialindrettede gulpladebiler gælder
nu, at man lovligt kan:
· køre ubegrænset mellem skiftende
arbejdssteder og virksomhedens faste
forretningssted.
· køre til spisning eller hente mad i
arbejdstiden.
· afhente og afsætte kollegaer i tilknytning til lovlig kørsel mellem hjem og
arbejde. Det er dog en betingelse, at
arbejdsgiveren har beordret dette.
Arbejdsgiveren kan beordre det
mundtligt og generelt, og det behøver
ikke vedrøre en specifik situation. ■
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SKAT kortlægger
danske virksomheders gæld

SKAT offentliggjorde i april 2008 en
gennemgribende undersøgelse, som
blandt andet skulle kaste lys over,
hvordan restance-virksomheder fordeler
sig geografisk og branchemæssigt. Med
et nyt Skyldnerlandkort kan SKAT
nu se, hvordan skyldnere fordeler sig
inden for de enkelte kategorier. SKAT
kan med kortet i hånden lægge en effektiv indsatsstrategi, øge kontrollen af
virksomheder med restancer og arbejde
præventivt for at hjælpe virksomheder,
så de ikke kommer i gæld.
Skyldnerlandkortet

Over 86.000 virksomheder har gæld
til SKAT. Det svarer til næsten hver
syvende virksomhed. Branchen ’Handel
og Transport’ topper, hvor næsten hver
fjerde virksomhed har restance. Hver
femte virksomhed inden for brancherne
’Bygge og Anlæg’ samt ’Erhvervsservice’
skylder penge til skattevæsenet. Disse
konklusioner fremgår af SKATs Skyld-

nerlandkort, som er et øjebliksbillede af
virksomhedernes gæld til skattevæsenet
i januar 2008. Samtidig viser kortlægningen, at københavnske virksomheder
i gennemsnit skylder langt flere penge
end virksomheder på den jyske hede.
- For første gang har vi forsøgt at kortlægge, hvilke virksomheder der skylder
penge til SKAT. Det sker blandt andet
for at se, hvor vi særligt skal sætte ind
for at få nedbragt gælden, og om der eksempelvis er forskelle landsdelene imellem, fortæller Michael Olsen, kontorchef
i SKAT, om baggrunden for udarbejdelsen af Skyldnerlandkortet.
Kortlægningen viser endvidere, at halvdelen af restance-virksomhederne har
eksisteret mindre end fem år. Disse står
for halvdelen af virksomhedernes skattegæld. Hver skyldner har i gennemsnit
en gæld til statskassen på knap 70.000
kroner.
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- Med Skyldnerlandkortet i hånden kan
vi lettere iværksætte målrettede initiativer for både at få nedbragt gælden og
få forhindret, at den opstår. Vi kan se, at
det blandt andet er nystartede virksomheder, der har problemer med at betale.
Derfor overvejer vi forskellige initiativer
meget tidligt i en virksomheds liv for at
undgå, at den kommer i restance, fortsætter Michael Olsen.
SKATs plan i 2008

SKAT har samtidig iværksat en samlet
plan for inddrivelse af restancer i 2008.
Her vil der igen i år være stort fokus på
inddrivelse af virksomhedsrestancer.
Personligt erhvervsdrivende udgør et af
planens fokusområder, fordi myndigheden skønner, at cirka fem procent af
de personligt erhvervsdrivende ikke indsender selvangivelse og/eller angivelse
rettidigt. Det nye Skyldnerlandkort kan
blive et stort aktiv, når SKAT retter blikket mod dette fokusområde. ■

Tør du vente til 2009?

Eksempel:

Skatteminister Kristian Jensen (V)
fremsatte i foråret et lovforslag, som
indeholder nye regler for fradrag af tab
på børsnoterede aktier. Hvis Folketinget
stemmer forslaget hjem - og det tyder alt
på vil ske - kan det medføre, at du sparer
mange skattekroner, hvis du venter til
nytår med at sælge dine tabsgivende
børsnoterede aktier. Fra den 1. januar
2009 vil du nemlig kunne trække tabet
fra i din skattepligtige indkomst.
SKAT stiller som betingelse for at opnå
fradragsret, at myndigheden dels har
modtaget oplysninger om købet af de
pågældende aktier, dels har fået oplysning om aktiernes identitet, antal
og anskaffelsestidspunkt. SKAT skal
modtage oplysningerne inden udløbet af
selvangivelsesfristen for det indkomstår,
hvor købet har fundet sted. For aktier
købt i løbet af 2008 skal oplysningerne
fremgå af din beholdning den 31. december 2008. Oplysningskravet er ikke
noget problem for danske børsnoterede
aktier, da SKAT automatisk modtager
oplysninger om dette via Værdipapircentralen. Hvis du ikke har givet tilstrækkelige oplysninger, skal du anvende de
eksisterende regler, hvor du har mulighed for at modregne tab på børsnoterede
aktier i gevinster og udbytter.

Du sælger dine aktier for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   500.000 kroner i 2008
Du har købt aktierne for  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   600.000 kroner i 2007
Du har lidt et tab på .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100.000 kroner i 2008
Tabet kan du modregne i andre gevinster og udbytter.
Venter du i stedet med at sælge aktierne til 2009, og kursen på aktierne er uændret, står du stadig med et tab på 100.000 kroner. Ifølge den nye lov får du godskrevet en skat på 36.175 kroner, hvilket fremkommer af følgende regnestykke:
Af de første 45.500 kroner bliver du godskrevet 28 procent (12.740 kroner), og af
de resterende 54.500 kroner bliver du godskrevet 43 procent (23.435 kroner).
Regnestykket viser, at det kan betale sig at vente, hvis alle forudsætningerne
holder. Men kurserne kan i mellemtiden gå op og ned, og reglerne er stadig
ikke vedtaget. Spørg din revisor om råd.

I dag kan du allerede fradrage tab på
unoterede aktier ved opgørelsen af din
skattepligtige indkomst, men du kan
kun fradrage tab på børsnoterede aktier
i årets gevinster og udbytter på børsnoterede aktier. Med lovforslaget får du
med andre ord fradragsret for tab på alle
aktier i den skattepligtige indkomst. Der
er således tale om en væsentlig lempelse. Har du opfyldt kravet, kan tabet
fragå i den skattepligtige indkomst. Har
du ikke opfyldt kravet, kan du anføre
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tabet til modregning i senere gevinster
og udbytter.
Overgangsregler

Dine gamle kildeartsbegrænsede tab på
børsnoterede og unoterede aktier, der
er opstået før 1. januar 2006, og tab på
børsnoterede aktier i perioden 1. januar
2006 til 31. december 2008 er omfattet af
overgangsreglerne og vil fortsat kunne
anvendes til modregning i gevinster,
udbytter med mere. ■

Nye principper for entreprenørers årsregnskab
En ny fortolkning af reglerne om igangværende arbejder for fremmed regning
kan få betydelig indflydelse på tallene i selskabers årsregnskab.

Hvis din virksomhed udfører større
entrepriser, der strækker sig over flere
regnskabsår, er der grund til at være
opmærksom på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nye fortolkning af årsregnskabslovens regler. Den kan nemlig
medføre dårligere resultat, egenkapital
og balance i årsregnskabet. Og hvad siger banken og kreditorerne mon til det?
Sandsynligvis øv.
Efter årsregnskabsloven kan du opgøre
igangværende arbejder for fremmed
regning på to forskellige måder:
1. Produktionsmetoden

I balancen opgør du det udførte arbejde
til salgsværdi. Omsætning og omkostninger og dermed avancen indregner du
løbende i resultatopgørelsen, efterhånden som arbejdet skrider frem.

2. Salgsmetoden

I balancen opgør du det udførte arbejde
til kostpris af materialer og løn. Omsætning og omkostninger og dermed
avancen indregner du først i det år, hvor
arbejdet er afsluttet.
Hidtidig fortolkning

Årsregnskabsloven fra 2001 lagde op til,
at ledelsen altid skulle vælge den metode, der gav det mest retvisende billede
af virksomhedens forhold. Det betød i
praksis, at selskaber med igangværende
arbejder for fremmed regning skulle
vælge produktionsmetoden. I 2006 blev
loven ændret, hvorefter små selskaber i
realiteten havde frit valg mellem metoderne.
Ny fortolkning

Den nye fortolkning betyder imidlertid,
at færre end hidtil kan anvende pro-
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duktionsmetoden. Du må nemlig kun
anvende denne, når arbejdet består i at
konstruere et aktiv efter en individuel
forhandling, hvor kunden har haft en
betydelig indflydelse på den grundlæggende konstruktion af aktivet. Kravet
om individuel forhandling betyder eksempelvis, at en producent af typehuse
ikke længere kan anvende produktionsmetoden i sit regnskab, men skal bruge
salgsmetoden. Omsætning og avance
må med andre ord først indgå i resultatopgørelsen, når entreprisen er afsluttet.
Dette betyder, at der ikke er samtidighed
mellem den faktiske produktion og det
regnskabsmæssige resultat.
De ændrede opgørelsesmetoder i
årsregnskabet har ingen betydning for
opgørelsen af selskabets skattepligtige
indkomst. ■

c. Ejendomsværdien den 1. januar 2002.
Det laveste tal af disse tre udgør beregningsgrundlaget. Ejendomsværdiskatten
udgør en procent af al ejendomsværdi
op til 3.040.000 kroner. Hvis ejendomsværdien ligger højere end denne grænse,
skal du betale tre procent af det resterende beløb i skat.
Tidligere har opgørelsesmetoden for en
ejendom beliggende i udlandet, og som
er ejet og benyttet af en person hjemmehørende i Danmark, hvilet på helt
andre principper. De nye regler vil for
din udenlandske ejendom indebære, at
du skal beregne, hvad ejendomsværdien
udgjorde både den 1. januar 2001 og den
1. januar 2002. Beregningen af ejendomsværdiskatten for din udenlandske
ejendom skal med andre ord ikke længere ske med udgangspunkt i handelsværdien på købstidspunktet, men alene
efter reglerne for danske ejendomme.
Hvis en ejendom beliggende i udlandet
ikke kan fremvise en vurdering, der kan
sidestilles med den danske ejendomsvurdering, skal der ske en regulering tilbage til 2001/2002. I en konkret sag om
en ejendom beliggende i Sverige blev beregningsgrundlaget ændret fra 5.146.000
kroner til 2.900.000 kroner. Skatterådet
valgte ved beregningen en kombination
af udviklingen af ejendomspriserne i
Sverige korrigeret for forskellen i handelsværdien og ejendomsvurderingen i
Danmark.

Tjek din udenlandske
ejendomsværdiskat

En nylig afgørelse fra EF-Domstolen har
ophævet den tidligere væsentlige forskel
i beregningen af ejendomsværdiskat for
danske og udenlandske ejendomme.
Dommen indebærer, at du måske har
mulighed for at sænke dit beskatningsgrundlag for udenlandske ejendomme
og dermed skal have penge tilbage i
skat.
Dommen fastslår, at du for fremtiden
skal beregne ejendomsværdiskat på

udenlandsk ejendom efter nøjagtigt de
samme principper, som gør sig gældende for danske ejendomme. Disse
principper lyder:
Du skal finde frem til tre beløb, når du
skal beregne ejendomsværdiskatten for
en dansk ejendom:
a. Ejendomsværdien i indkomståret
b. Ejendomsværdien den 1. januar 2001
med tillæg af fem procent
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EU-dommen har voldt SKAT mange
problemer, og myndigheden arbejder
lige nu på at udfærdige et genoptagelsescirkulære. Hvis du har en udenlandsk
ejendom, har du derfor mulighed for at
genoptage din skatteansættelse tilbage i
tiden. Dette forudsætter selvfølgelig, at
du allerede har selvangivet din udenlandske ejendom.
Kontakt din revisor om mulighederne
for genoptagelse. ■

Nyt initiativ:

Få vurderet din skattesag

Du har været igennem et sagsforløb med
SKAT. Love, regler, cirkulærer, beregninger og tal kører rundt i dit hoved. Du
har tabt sagen, du føler dig uretfærdigt
behandlet og forstår ingenting. Dine
kræfter er tæret op, og du orker ikke at
gøre mere ved sagen.
Men at klage over SKATs afgørelser kan
vise sig at være en god ide.
De seneste statistikker over skattesager,
der er påklaget videre til skatteankenævnet og Landsskatteretten, viser,
at det kan være en overvejelse værd at
klage sin skattesag videre i systemet.
Cirka hver tredje sag falder ud med et
resultat, hvor man som skatteyder får
enten delvist eller fuldt medhold. Det
kan derfor være en god ide at kontakte
sin revisor med henblik på at få en uvildig vurdering af, hvorvidt en skattesag
bør påklages videre til enten skatteankenævnet eller til Landsskatteretten.

nomiske konsekvenser, der er forbundet
med at føre sagen.
Omkostningsgodtgørelse

Din mulighed for at få omkostningsgodtgørelse spiller i denne forbindelse
en vigtig rolle. Hvis du har besluttet
at klage din sag videre, har du mulighed for at få omkostningsgodtgørelse

vedrørende de udgifter, du har haft til
din revisor eller rådgiver. Du kan som
udgangspunkt opnå en omkostningsgodtgørelse på 50 procent af de omkostninger, du skal betale til sagkyndig
bistand. Hvis du i overvejende grad eller
fuldstændigt får medhold i klagesagen,
har du mulighed for at få 100 procent af
omkostningerne godtgjort. ■

Hvor god en sag har du?

Når du kontakter din revisor for at få en
vurdering af din mulige klagesag, har du
og din revisor nu mulighed for at få en
gratis professionel og skattefaglig vurdering af sagen i Foreningen Registrerede
Revisorer FRR’s RevisorRådgivning,
inden du indleder en eventuel klagesag.
FRR’s skattefaglige konsulenter vil med
udgangspunkt i sagens faktiske forhold
give en vurdering af, om du kan forvente
at vinde sagen, hvis du klager til enten
skatteankenævnet eller Landsskatteretten. Denne vurdering kan være meget
vigtig med henblik på at få et samlet
overblik over sagens indhold og de øko-

TastSelv
= hurtigere årsopgørelse
Hvis du bruger TastSelv ved indberetning af din selvangivelse
og dine regnskabstal, vil du modtage en årsopgørelse med det
samme, og en eventuel overskydende skat bliver udbetalt
hurtigere.
Personligt erhvervsdrivende kan bruge TastSelv frem til
den 1. juli 2008. For lønmodtagere og hovedaktionærer
udløb fristen den 1. maj 2008.
Adgang til TastSelv finder du på SKATs hjemmeside
www.skat.dk
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1. Selvangivelse selvstændige,
frivillig indbetaling af

25. Moms (store)
30. A-skat + AM-bidrag

restskat under 40.000 kr.
10. A-skat + AM-bidrag løn-

lønmodtagere (store)

modtagere (små), feriekonto
14. ATP
15. Lønsumsafgift
21. B-skat + AM-bidrag
selvstændige
31. A-skat + AM-bidrag lønmodtagere (store)

Godt
at vide

8. december 2006	
6. oktober 2006	
9. juni 2006		
Yderligere oplysninger:
www.nationalbanken.dk

11. A-skat + AM-bidrag
lønmodtagere (små)
15. Endelig lønsumsafgift 2007,
personlig virksomhed
18. Moms (mellem), moms
(store)
selvstændige

3,50 pct.
3,25 pct.
2,75 pct.

4,00 pct.
3,75 pct.

lønmodtagere (store)

Fri frokost
Fri middag
25 pct. godtgørelse

132,00 kr.
132,00 kr.
110,00 kr.

1. januar 2008– 30. juni 2008
4 pct.
Yderligere oplysninger: www.skat.dk
0
1,83 kr.
0,92 kr.

Rejsegodtgørelse 2008

7. juni 2007		
9. marts 2007		

30. A-skat + AM-bidrag

Mindsterenten

Max pr. uge: 
3.515 kr.
Yderligere oplysninger: www.bm.dk
Diskontoen

selvstændige, restskat

lønmodtagere (store)

Sygedagpenge 2008

703 kr.

lønmodtagere (små)
22. B-skat + AM-bidrag

29. A-skat + AM-bidrag

Egen bil eller motorcykel pr. km
Indtil 20.000 km
3,47 kr.
Over 20.000 km
1,83 kr.
Egen cykel eller knallert pr. km 0,40 kr.

Max. pr. dag: 

10. A-skat + AM-bidrag

25. Moms (store)

Kørselsgodtgørelse 2008
Dagpenge 2008

1. Moms (små)

25. Moms (store)

20. B-skat + AM-bidrag

Befordringsfradrag 2008

0-24 km:
24-100 km:
Over 100 km:

September

lønmodtagere (små)

August

10. A-skat + AM-bidrag

Juli

Juni

Vigtige datoer 2008

Logi - efter regning eller pr. døgn189 kr.
Fortæring pr. døgn
440 kr.
Tilsluttende døgn pr. time
18,33 kr.
Fri morgenmad
66,00 kr.

Nettoprisindeks 2007-08

April 2008
119,5
Marts 2008
119,1
Februar 2008
118,6
Januar 2008
117,1
December 2007
116,7
November 2007
116,8
Oktober 2007
116,0
September 2007
115,6
August 2007
114,9
Juli 2007
115,1
Juni 2007
115,5
Maj 2007
115,6
Yderligere oplysninger: www.dst.dk/priser

RevisorInformerer udgives af Foreningen Registrerede Revisorer FRR, Åmarksvej 1, 2650 Hvidovre. Tlf. 3634 4422, fax 3634 4444, frr@frr.dk.
Redaktion: Henrik Brusgaard (redaktør), Peter Nielsen, Jan Gerdes, Mads Grønnegaard, Tommy Jensen, Jan Brødsgaard og Jan Wie (redaktionssekretær).
RevisorInformerer udkommer fem gange årligt i 56.000 eksemplarer · Tryk: Rounborgs grafiske hus · ISSN 0108-125X.
Redaktionen er afsluttet den 9. maj 2008 · Eftertryk er ikke tilladt · ©Foreningen Registrerede Revisorer FRR

