Nyhedsbrev

07. december 2012
I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle
emner:
-

Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn
Krav om digital betaling for virksomheder
Skiltning på arbejdspladser
Skiltning på gulpladebiler
2012 er sidste år med kapitalpension
Nedsættelse af loftet over rejsefradrag
Håndværkerfradrag ophører

Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn
Folketinget har den 13. september 2012 vedtaget en ny lov om beskatning af
aktionærlån. Formålet med den nye lov er at fjerne incitamenter til at
optage aktionærlån som et skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i
selskabet.
Ifølge de nye regler om beskatning af ulovlige aktionærlån, skal et
aktionærlån beskattes på udbetalingstidspunktet. Dette indebærer i praksis, at
provenuet fra lånet, som udgangspunkt beskattes som udbytte. Provenuet kan
dog beskattes som løn i det omfang låntagers samlede vederlag inkl. lånet
ikke overstiger en rimelig aflønning
De nye regler medfører, at der skal ske beskatning i de situationer, hvor der
ydes lån, stilles sikkerhed eller på anden måde stilles midler til rådighed for
personer (og deres nærtstående), der har bestemmende indflydelse over
selskabet.
Selskabet skal således indeholde og afregne A-skat eller udbytteskat af
lånebeløbet efter de sædvanlige regler herom.
Selvom aktionæren bliver beskattet af lånet, foreligger der stadigvæk en gæld
til selskabet, som skal tilbagebetales.
Reglerne gælder for lån optaget den 14. august 2012 eller senere.

Lån udstedt før 14. august 2012 omfattes ikke af de nye beskatningsregler.
Lånene er imidlertid stadigvæk ulovlige og bødebelagte.
Ulovlige aktionærlån har strafferetlige konsekvenser. Dette medfører, at når
erhvervsstyrelsen opdager de ulovlige aktionærlån (der er ingen
bagatelgrænse), videregives sagerne til politiet.
Bødens størrelse er afhængig af, om aktionæren har tilbagebetalt lånet
indenfor den af Erhvervsstyrelsens fastsatte frist.
-

Er lånet tilbagebetalt, betales en bøde på 2,5% af lånets størrelse
Er lånet ikke tilbagebetalt, betales en bøde på 5% af lånets størrelse

Medlemmer af ledelsen, der ikke har deltaget i den ulovlige disposition, men
efterfølgende forholder sig passive og ikke søger at bringe forholdet i orden,
pålægges en bøde på 1%. Er medlemmerne advokater eller særligt
sagkyndige, er det dog 2%
Vi gør opmærksom på at det er fokusområde for Erhvervsstyrelsen og SKAT.
Har uheldet været ude, må det derfor tilrådes at søge en hurtig afvikling af
aktionærlånet.

Krav om digital betaling for virksomheder
Virksomheder, der køber varer eller ydelser for et beløb på mindst 10.000
kr. inklusive moms skal betale disse fakturaer digitalt, ellers er der ikke
skattemæssig fradrag for varekøbet mv., medmindre man straks efter købet
foretager indberetning til SKAT.
Pr. 1. juli 2012 er der indført nye regler på området for sort arbejde mv.
Herefter er det som udgangspunkt et krav, at virksomheder betaler deres
varekøb og køb af ydelser DIGITALT, hvis fakturaen er på 10.000 kr. inkl.
moms eller større.
Bemærk, at reglerne også gælder, hvor der betales en fast løbende ydelse for
mere end kr. 10.000 om året. Dette kan eksempelvis være rengøring, husleje,
vagt eller en vedligeholdelsesaftale, hvor de løbende ydelser indenfor et
kalenderår overstiger kr. 10.000.
Undlader virksomheden at betale digitalt, vil det have følgende
konsekvenser:
-

Der er ikke skattemæssig fradrag for udgiften
Solidarisk hæftelse for skat og moms, hvis leverandøren snyder

Ved digital betaling forstås eksempelvis:
- Bankoverførsel

-

Betalingskort
Girokort/FI kort
Betaling der fuldt ud afvikles ved byttehandel, modregning eller
udligning af mellemregningskonti

Fra og med 15. november 2012 betragtes betaling med check ligeledes som
kontant betaling
Har virksomheden betalt kontant, kan virksomheden dog opnå skattemæssig
fradrag for varekøbet mv. og undgå at hæfte for leverandørens moms, hvis
betalingen indberettes til SKAT. Den købende virksomhed skal foretage
indberetning til SKAT på Tast Selv senest 14 dage efter betaling dog senest
én måned efter fakturaens modtagelse
Sådan indberetter du en kontanthandel til SKAT
1. Log på Tast Selv Erhverv
2. Vælg Kommunikation (du skal være tilmeldt denne funktion i Tast
Selv Erhverv)
3. Vælg Send besked til SKAT
4. Vælg et af emnerne
a. Moms, Lønsum og EU-salg uden moms
b. Skatteforhold – selvstændig erhvervsdrivende
c. Skatteforhold – Selskaber og foreninger
5. Vælg Indberet kontanthandel
6. Vælg mail

Skiltning på arbejdspladser
Fra 1. januar 2013 skal der være tydelig skiltning på byggepladser, således at
det fremgår, hvilke virksomheder, der udfører arbejder der. Virksomhedens
navn, adresse og CVR-nr. skal anføres. Udenlandske virksomheder skal
endvidere skilte med deres RUT-nr.
Det gælder for alle byggepladser, hvor der udføres nybyggeri, reparation,
modernisering, ombygning eller lignende arbejder vedrørende fast ejendom
Der er ikke bestemte krav til hverken skriftstørrelse, eller i hvilken
rækkefølge de påkrævede oplysninger skal stå. Eneste krav er, at skiltets
oplysninger er synlige og kan læses fra offentlig tilgængelig vej.
De nye krav om skiltning gælder ikke
- For entrepriser på højest 50.000 kr, inkl. moms
- For arbejder, der udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag
- For byggeri på offentlig ejet grund
- Hvis skiltning ikke er praktisk muligt, fordi arbejdet sker på en
byggeplads ved etagebyggeri i tæt bebygget område

Ved overtrædelse af reglerne om skiltning, vil der blive pålagt en bøde på kr.
5.000 første gang og DKK 10.000 anden gang. Ved gentagne overtrædelser
forøges bødens størrelse med 50% pr. gang.

Skiltning på gulpladebiler
Fra 1. januar 2013 skal vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på 4 tons og
derunder fremover forsynes med navn eller logo samt cvr-nr. Herudover skal
udenlandske virksomheder synligt i bilens forrude have dokumentation for
deres registrering i RUT-registeret
Oplysningerne skal fremgå både på højre og venstre side af bilen.
Oplysningerne skal være synlige, letlæselige og i en farve, der klart afviger
fra bilens farve.
Oplysningerne må ikke stå på skilte, der kan tages af. Skiltene kan
eksempelvis fastgøres med selvklæbende plastfolie
Bogstaver og tal skal være mindst tre cm høje. Er din bil over 3,5 tons, skal
din virksomheds navn dog stå med 10 cm høje bogstaver. Cvr-nummeret skal
også her stå med mindst tre cm høje bogstaver og tal
Ved overtrædelse af reglerne om skiltning, vil der blive pålagt en bøde på kr.
5.000 første gang og DKK 10.000 anden gang. Ved gentagne overtrædelser
forøges bødens størrelse med 50% pr. gang.
Reglerne om skiltning på gulpladebiler gælder ikke for biler på
papegøjenummerplader eller som har mærket med teksten ”Bilen må
bruges privat” – dvs. blandet benyttede biler eller biler som udelukkende
anvendes privat

2012 er sidste år med kapitalpension
2012 er sidste år, hvor der kan indbetales på en kapitalpension. Er
kapitalpensionen oprettet i et ansættelsesforhold, skal medarbejderen og
arbejdsgiveren derfor tage stilling til, om der i 2013 i stedet skal indbetales på
den nye ordning, nemlig en alderspension
Indbetalinger på en alderspension er ikke skattemæssig fradragsberettiget. For
ordninger oprettet i ansættelsesforhold betyder det, at medarbejderen skal
beskattes af den indbetaling , som arbejdsgiveren foretager på en sådan
ordning, Til gengæld er udbetalingen fra en alderspension skatte- og afgiftsfri,
når udbetalingen sker på pensionstidspunktet.

Nedsættelse af loftet over rejsefradrag
Loftet over rejsefradrag nedsættes med virkning for indkomståret 2013 fra
DKK 50.000 til DKK 25.000. Reduktionen medfører, at man maksimalt kan
få fradrag for ca. 39 døgns udearbejde.
Hvis arbejdsgiveren dækker udgifterne til den ansattes erhvervsmæssige
rejseudgifter ved udbetalinger af skattefri rejsegodtgørelse eller ved refusion
af faktiske udgifter, har arbejdsgiveren fortsat fradrag for udgifterne uden
øvre begrænsning.

Håndværkerfradrag ophører
Du kan få håndværkerfradrag på op til DKK 15.000 om året inkl. moms for
arbejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl. Arbejdet skal være
udført mellem 1. juni 2011 og 31. december 2012
Fra 2013 kan du ikke længere få håndværkerfradrag, da ordningen er ophævet
Du kan få fradrag i 2012 for arbejde udført i 2012, selvom det først er betalt i
januar eller februar 2013. Det er et krav at betalingen er sket digitalt
Håndværkerfradraget skal indberettes til SKAT senest den 28. februar 2013

I øvrigt
Plancher fra vores fyraftensmøde om solcelleanlæg, sort arbejde, ulovlig
aktionærlån mv. kan ses på vores hjemmeside www.dahlrask.dk
Er der spørgsmål til ovenstående, er du naturligvis velkommen til at kontakte
os.

