
 

 

Vi vil gerne 

hjælpe vore 

kunder med at 

holde sig 

opdateret og i 

den forbindelse 

vil vi prøve at 

udgive nyheder 

på hjemmesiden 

og hvis det 

ønskes via e-mail. 

 

Indholdet af 

vores 

nyhedsbreve er 

informationer og 

kan ikke erstatte 

reel rådgivning.  

 

Rejser det 

spørgsmål til din 

situation er vi 

klar til at hjælpe 

dig.  

 

November 

2012 

Beskatning af aktionærlån/ 

anpartshaverlån/direktionslån 

Beskatning af denne type lån skal ske 

på udbetalingstidspunktet. Reglerne er 

gældende fra 14. august 2012. 

Hævningerne/lånene anses 

skattemæssigt for løn eller udbytte efter 

lovgivningens almindelige regler. Er 

”aktionæren” ansat og aflønningen incl. 

aktionærlånet rimelig, vil det være løn. 

Reglerne om indeholdelse af A-skat eller 

udbytteskat skal anvendes. Reglerne 

finder også anvendelse når selskabet 

eks. betaler aktionærens private 

regninger. 

For dem der indimellem ”kommer til” at 

foretage dispositioner der kan medføre 

beskatning vil det nok være en god ide 

at indbetale et ”buffer” beløb på 

mellemregningskontoen. 

Det skal bemærkes, at der for 

nuværende er forskellige 

fortolkninger af loven, men det er 

vores helt klare opfattelse, at man 

så vidt muligt skal undgå disse 

transaktioner fremadrettet. 
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For sen indberetning af A-indkomst, 

A-skat mm til SKAT 

Fra og med 1. juli 2012 træder der 

regler i kraft der giver Skat mulighed for 

at udstede administrative bøder ved for 

sen indberetning af A-indkomst og 

ydelser relateret her til. Man skal b.la. 

være opmærksom på, at kørsels- og 

rejsegodtgørelse skal indberettes 

månedligt. Bødestørrelsen for ikke at 

overholde indberetningsfrister starter 

ved kr. 5.000 

Digital betaling  

Fra og med den 1. juli 2012 er det som 

udgangspunkt et krav, at 

virksomhederne (selvstændige 

erhvervsdrivende, selskaber, og fonde) 

betaler deres varekøb og ydelser 

digitalt, hvis fakturaen er på kr. 10.000 

incl. moms eller mere. Ikke uvæsentligt 

i den forbindelse er det, at løbende eller 

periodiske ydelser lægges sammen. Eks. 

får virksomheden gjort rent, og den 

månedlige ydelse er på kr. 2.500,- 

kræves digital betaling, da årets 

betaling til rengøringsfirmaet overstiger 

kr. 10.000 

 

Kapitalpension 

Fradrag for indskud på kapitalpension 

falder bort fra 1. januar 2013. 

Sundhedsforsikringer  

Fra og med 2012 er arbejdsgiver betalte 

sundhedsforsikringer som udgangspunkt 

skattepligtige, og det er arbejdsgiveren 

der har indberetningspligten. Indberetning 

skal ske på betalingstidspunktet. Der kan 

være situationer hvor der ikke skal ske 

beskatning. SKAT har udarbejdet et 

styresignal som er tilgængelig på SKAT´s 

hjemmeside. 

 

 
Arbejdsudleje 

Reglerne bliver strammet op med 

virkning pr. 20. september 2012. SKAT 

har i oktober 2012 udgivet en pjece. 

Den kan findes på deres hjemmeside. 

 
Afskrivninger 

Der kan afskrives på 115% på 

investeringer i nye driftsmidler og nye 

maskiner foretaget efter den 30. maj 

2012. Afskrivningerne foretages med 

25%. Reglen gælder ikke for 

personvogne på hvide plader. Reglen 

skulle være et incitament til at foretage 

investeringer. Reglerne gælder indtil 

udgangen af 2013. 

 


