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Rykkergebyr er ikke skattemæssigt fradragsberettiget
Rykkergebyrer er ifølge praksis ikke skattemæssigt fradragsberettigede. Begrundelsen for dette er at udgifter, som planlagt eller ufrivilligt bliver påført en erhvervsdrivende i forbindelse med gæld på varekøb
(formue), ikke kan betragtes som en fradragsberettiget driftsudgift. Inkassoudgifter kan ifølge praksis
sidestilles med rykkergebyrer i denne forbindelse. Endvidere er betragtningen fra de offentlige myndigheder at rykkergebyrer, som en virksomhed har modtaget, som følge af dens manglende betaling af forfaldne
fakturaer, ikke kan karakteriseres som en følge af en normal driftsrisiko.

Virksomheder skal arkivere og opbevare dokumentation for køb
Når virksomheder modtager fakturaer fra leverandører af varer eller tjenesteydelser, skal disse fakturaer
opbevares som dokumentation for det foretagne køb, enten fysisk eller på et medie som kan udskrives.
Pligten til at opbevare bilagene fremgår af bogføringsloven, og den bogføringspligtige skal opbevare disse i
5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.
Offentlige myndigheder kan, i det omfang den i henhold til anden lovgivning er berettiget til at kræve
indsigt i den bogføringspligtiges regnskabsmateriale, forlange at den bogføringspligtige stiller alt, hvad der
er nødvendigt til fremfinding og læsning af regnskabsmaterialet, til disposition.
Herunder vil de fleste virksomheder fra tid til anden få forespørgsler fra SKAT om at fremsende dokumentation for udgifter mv i regnskabet. Såfremt disse udgifter ikke kan dokumenteres i form af en eksternt
modtaget varekøbsfaktura eller lignende, risikerer virksomheden at SKAT ikke godkender skattemæssigt
fradrag for udgiften. Endvidere risikerer virksomheden at SKAT ikke godkender momsfradrag på køb, hvor
virksomheden normalt har fradrag for momsen.
Såfremt virksomheden ikke ligger inde med hele eller dele af bogførings- og regnskabsmaterialet, herunder
udgiftsbilag, er dette en overtrædelse af bogføringsloven, og kan straffes med bøde og strafansvar.

Nye skatteregler for deltagere i skattetransparente selskaber (tidligere udsendt nyhed
på Facebook og LinkedIn)

Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget nye regler vedrørende kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed for deltagere i skattemæssigt transparente selskaber, herunder partnerselskaber, kommanditselskaber og interessentskaber.
Reglerne vil særligt påvirke partnere i rådgivningsvirksomheder som eksempelvis ingeniører, arkitekter,
konsulenter, revisorer og advokater. Reglerne gælder også for nuværende ejere i P/S, K/S eller et I/S.
Personer som er partnere i denne type selskaber bør derfor kontrollere, hvorvidt de fortsat opfylder betingelserne for at være selvstændigt erhvervsdrivende. Ifølge de nye regler er det ikke længere tilstrækkeligt
blot at besidde en kapitalandel, der skal yderligere foretages en egentlig vurdering af en række kriterier.
Når betingelserne for at være selvstændigt erhvervsdrivende ikke længere er opfyldt, skal en deltager i et
skattetransparent selskab, som nævnt ovenfor, beskattes som lønmodtager, og der vil ikke være mulighed
for at anvende virksomhedsskatteordningen. Indkomsten vil skulle opdeles i en lønindkomst samt et afkast
fra investeringen i det skattetransparente selskab, og beskatningen vil typisk ske som personlig indkomst og
være arbejdsmarkedsbidragspligtig. Ejes kapitalandelen i det skattetransparente gennem et 100 % ejet

anpartsselskab, vil anpartsselskab kunne anses som rette indkomstmodtager af overskudsandelen fra det
skattetransparente selskab, og indkomsten vil i så fald kunne beskattes både som lønindkomst hos deltageren (personen) samt i holdingselskabet, og endelig en beskatning igen når midlerne udloddes fra holdingselskabet til personen.
Ved vurderingen af om personen er selvstændigt erhvervsdrivende lægges særligt vægt på om den enkelte
har en reel økonomisk risiko gennem sin investering i det skattetransparente selskab, herunder hæftelse som
selskabsdeltager, samt hvorvidt vederlaget fra selskabet afhænger af overskuddet i virksomheden, og personens deltagelse i et eventuelt tab i selskabet. Endvidere lægges der vægt på deltagerens indflydelse i
virksomheden, og der er en reel indflydelse, fx i form af instruktionsbeføjelse overfor medarbejdere og
lignende.
Reglerne har virkning fra indkomstår der starter den 1/1 2018.

Nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifter (tidligere udsendt nyhed på
Facebook og LinkedIn)

Den 2. juni 2017 har folketinget vedtaget nye regler vedrørende nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved
generationsskifter.
De nye regler vil lette generationsskifter af bl.a. familieejede virksomheder, blandt andet personligt ejede
virksomheder og selskaber, både ved tilfælde hvor generationsskiftet sker i levende live eller ved død.
Boafgiften og gaveafgiften bliver nedsat gradvist fra de nuværende 15 % og ned til 5 % frem mod 2020, det
sker ved en reduktion til 13 % i 2016 og 2017, 7 % i 2018, 6 % i 2019 samt 5 % i 2020. Overordnet er det
regeringens plan at bo- og gaveafgiften i disse generationsskifter er helt fjernet frem til 2025.
De nye regler træder i kraft den 1/7 2017 og har virkning for overdragelser der sker efter 1/1 2016, og de
reducerede satser kan anvendes under nærmere betingelser. Nedsættelsen vedrører overdragelser til nære
familiemedlemmer.
Følgende betingelser skal være opfyldt for at kunne anvende de nye regler:
·
·
·
·

Betingelserne for overdragelse med skattemæssig succession skal være opfyldt
Overdrager skal have ejet virksomheden mindst 1 år før overdragelsen
Erhverver skal eje virksomheden mindst 3 år efter overdragelsen.
Overdrager eller nærtstående skal have deltaget aktivt i virksomhedens aktivitet.

Ud over ovenstående er der ændret vedrørende ”pengetankreglen”, idet ubebyggede grunde fremover anses
for passive kapitalanbringelser, der ikke kan overdrages med succession.
Endvidere vil der gælde for selskaber, der driver næring med køb og salg af aktiver mv, at disse kun kan
overdrages ved skattemæssig succession, såfremt selskabet er underlagt offentligt tilsyn.
Såfremt I måtte have spørgsmål eller bemærkninger til ovennævnte, så ring eller mail til Jeres revisor.
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