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Begrebet erhvervsmæssig transport dækker følgende 
situationer: 

›››

Som arbejdsgiver kan du udbetale 
skattefri kørselsgodtgørelse til en medar-
bejder efter statens satser, når den ansat-
te anvender sin egen bil, motorcykel, knallert 
eller cykel til erhvervsmæssig kørsel. SKAT be-
tragter også kørsel i ægtefællens eller samleverens 
bil som berettigende for at få udbetalt skattefri kørsels-
godtgørelse. Reglerne gælder også for dig som virksomhedsejer.

Skattefri 
kørselsgodtgørelse 

– fokus på 
dokumentationen



-
ser volder sædvanligvis ikke de store 

fra firmaadressen og ud til en kunde og 

at kørslen kan komme i karambolage 

-

-
-

skattefri befordringsgodtgørelse med 

-

-

SKAT stiller krav til kørselsregnskabet

-

stiller en række 
krav til udbeta-

ling af befordrings-

-
tation af den erhvervsmæssige 

-

-

 

-

-

enkelt kørsel og sammenligner afstan-

-

-

’kørsel til købmanden’ eller ’kørsel til 
-
-

-

-

-

Selvstændige og hovedaktionærer

-
gørelse og de gældende satser gælder 

eget virksomhed eller direktør i eget 

-

■

›››

Skattefri 
kørselsgodtgørelse 

– fokus på 
dokumentationen



ApS

-

-
somhed kan finansiere den fortsatte 

at der er problemer med din virksom-

eller nedgang i omsætningen

selv har det svært

kunder

end tidligere
-

-

-

-

skøn
-

realistiske og dokumenterede
-

god tid

■

Kan din virksomhed fortsætte?
Mange virksomheder har problemer med at få finansieret den fortsatte drift. Hvis en virksomhed ikke er i 
stand til at fortsætte sin drift, siger man, at virksomheden ikke opfylder going concern-kravet. 

A/SRent praktisk vil en omdannelse af 

-

-

har du nu i stedet et aktieselskab med 

-

foretage omdannelsen af driftssel-

-
-

fordele og ulemper samt den praktiske 

■

Fra ApS til A/S uden penge op af lommen
Ved brug af selskabslovens nye regler om delvis indbetaling har du mulighed for at omdanne 
dit anpartsselskab til aktieselskab, uden at du skal have penge op af lommen.



som anvendes i virksomheden i mere 

-

hvilke regnskabsperioder virksomhe-
den kan fratrække udgifterne til disse 
aktiver i henholdsvis skatteregnskabet 

-

sammenhæng mellem indtægterne og 

Skattemæssige afskrivninger  
er et politisk instrument

Skattemæssige afskrivninger virker som 
fradrag i virksomhedens skattepligtige 

-

er skattemæssige afskrivninger en del 

at fremme eller bremse erhvervslivets 

Skattelovgivningens regler om afskriv-
ninger er omfattende og fastsætter den 

væsentligste metoder er:

Saldometoden

Virksomhedens ledelse skal tage stilling til 
både skattemæssige og regnskabsmæssige 

afskrivninger. Der er ingen umiddelbar 
sammenhæng mellem disse to former for 

afskrivninger, som hviler på forskellige grundlag 
og har forskellige formål. I denne artikel 

beskriver vi kort nogle af afskrivningernes
 væsentlige kendetegn.

Afskrivningens

ABC
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-

disse rammer kan virksomheden hvert 

Straksafskrivning

-

Bygningsafskrivninger

hovedregel afskrives med op til fire pro-
-

-

-

Regnskabsmæssige afskrivninger  
er relateret til driften

Virksomhedens ledelse skal som nævnt 

-
-

-

-
-

-
tid og eventuel restværdi skal i prin-

de skattemæssige afskrivninger kan 
virksomheden ikke umiddelbart ændre 
størrelsen af de regnskabsmæssige 

-
-

mindre virksomheden kan begrunde en 

Særregler om regnskabsmæssige 
afskrivninger

-
somheden har immaterielle eller materi-

kan være goodwill og udviklingspro-

-

-

skal de fremtidige afskrivninger bereg-

og dermed belaster resultatopgørelsen 

efter de særlige regler om dagsværdi i 

-
guleringer indregnes i resultatopgørel-

■

Skattemæssige afskrivninger

-

Virksomheden vælger inden for lovens 

-
hedens skatteopgørelse / selvangivelse 

Regnskabsmæssige afskrivninger

-
des ofte lineær afskrivning over aktiver-

-
-

mæssige resultat samt egenkapital og 

Figur: Nogle forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige afskrivninger
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-

kapitalpension

ikke kan foretage ændringer i de indbe-

der har foretaget indberetningen for at 

Fagligt kontingent og a-kasse skilt ad

hvert sit felt:

-
gent

-

omfatter ikke den udvidede selvangi-
-

Risiko for karantæne ved misbrug af 
SKATs TastSelv-løsninger

i forbindelse med forskudsregistreringen 

-

-

-
ne for at foretage uretmæssige indbe-

■

Indsendelsen af selvangivelsen for 2010 står for 
døren. I den forbindelse skal du være opmærksom 
på, at SKAT har indført yderligere begrænsninger 
i forhold til, hvilke felter du som lønmodtager kan 
ændre i. 

Selvangivelsen
kræver mindre 
selvangivelse



-
-

-

Banker og andre værdipapirhandlere 

-

Du kan sikre dig et tabsfradrag

men som ikke er handlet igennem en 

  
Hvornår og hvad skal du taste?

-
delige selvangivelser har pligt til at 

en udvidet selvangivelse til 

Hvordan indberetter jeg?

-
tige banker og værdipapirhandlere er 

Dokumentation

pligt til at gemme dokumentationen 
for købene og for eventuelle særlige 

-

 
Fejlmuligheder og begrænsninger  
i beregningsprogrammet

-
-

med udvidet selvangivelse vil det derfor 

-

-

er den selvangivelsespligtige og der-

-
pligtige banker og værdipapirhandlere 

■

Du skal selv indtaste 
aktier købt før 2010 SKAT har udarbejdet et nyt værdi-

papirprogram til selvangivelsen. 
Programmet ligger allerede nu i din 

personlige skattemappe og har til formål at 
sikre, at opgørelse af aktieavancer og aktietab 

for fremtiden vil ske automatisk. 
Værdipapirprogrammet har en beregnings-
funktion, men også nogle begrænsninger, 

som du skal være opmærksom på. 
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 Telefon: 75 85 75 33

♦	 Trehøjevej 1
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 Telefon: 75 32 39 44
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 6000 Kolding
 Telefon: 75 53 45 44

♦	 Sygehusvej 7, Tranebjerg
 8305 Samsø
 Telefon: 86 59 25 33


