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Julegaver til personale
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Beløbsgrænsen for den skattefrie firmajulegave er for 2019 på 800 kr. Hvis der ikke er
givet andre gaver i løbet af 2019 kan der gives julegave for op til 1.200 kr. Det gælder
ikke julegaver i kontanter og visse gavekort.

side 3

Gavekort som firmajulegave er populære, da den ansatte dermed selv kan vælge julegaven. Men det er ikke alle typer gavekort, der er skattefrie.
Skattefrie gavekort:

KURSER I AKTUEL SKAT

Gavekort som f.eks. er et link til en hjemmeside – en julegaveportal – hvor medarbejderen kan vælge en specifik julegave i et elektronisk katalog hos et gaveartikelfirma,
og hvor det formelt set er arbejdsgiveren, der har bestemt indholdet. Dette gavekort
sidestilles med en egentlig tingsgave fra arbejdsgiveren, hvis antallet af gavemuligheder i kataloget er begrænset til max. 25.

Igen i år afholder TaxMaster de
traditionelle skattekurser, hvor
der undervises i alle de nye love i
2019, spændende afgørelser og
en del praktiske problemstillinger.

Skattepligtige gavekort:

Kurserne afholdes således:

Det er medarbejderens ansvar at indberette beløbet på oplysningsskemaet (tidligere
selvangivelsen), hvis arbejdsgiveren i løbet af året giver gaver, som samlet set har en
værdi, der overskrider 1.200 kr. Arbejdsgiveren skal indberette gaven, hvis det er en
kontantgave, eller hvis han har givet en gave, hvor værdien i sig selv overstiger 1.200
kr.

Helsingør: torsdag/fredag, den 9.
og 10. januar 2020.
Glostrup: onsdag/torsdag, den
22. og 23. januar 2020.

De skattepligtige gavekort er gavekort, der kan anvendes i en eller flere forretninger,
f.eks. et centergavekort, uanset om gavekortet kan veksles til kontanter.
Indberetningspligten

Undervisere: Anders Lützhøft,
Thorbjørn Helmo Madsen og Søren Engers Pedersen
Læs mere om kurserne og tilmeld
dig på: www.taxmaster.dk

Virksomhedsskatteordningen m.m.
Nu er det snart tid til at gøre status for året der gik, i hvert fald for de personlige virksomheder der har kalenderåret som regnskabsår.
Status indeholder også forberedelse på det næste år, herunder om virksomheden skal
omdannes fra personlig virksomhed til selskab og om det skal ske skattefrit eller
skattepligtigt.
Status er også, hvornår det kan betale sig at indbetale evt. restskat. Hvis man ikke
hidtil i året har hævet op til topskattegrænsen, så kunne det måske være en overvejelse værd, at indbetale noget af en evt. restskat inden 31. december 2019, således at
man udnytter topskattegrænsen og sparer renter på den frivillige indbetaling. Hvis
man allerede har nået topskattegrænsen skal man overveje at vente med at betale
restskat til den 2. januar 2020, da hævning i det tilfælde vil påvirke det kommende
indkomstår.
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Ulovlige aktionærlån skal indberettes til bagmandspolitiet
(SØIK)
Erhvervsstyrelsen har med øjeblikkelig virkning pålagt alle landets revisorer at indberette de ulovlige lån, som de ser hos deres kunder. Revisor må ikke på grund af revisorers tavshedspligt fortælle kunderne, at der er sket indberetning.

Skærpet (ny) indberetningspligt
Erhvervsstyrelsen offentliggjorde den 4. november 2019 spørgsmål og svar vedrørende indberetningspligt, der blandt andet omfatter revisors pligt til at foretage underretning af bagmandspolitiet (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i tilfælde, hvor der kan være mistanke om hvidvask. Hvidvask er ikke
kun et spørgsmål om at man gør sorte penge hvide, men omfatter også ulovlige lån,
der også anses for at være forsøg på skatteunddragelse og dermed en afart af ”sorte”
penge. lån.
Af de offentliggjorte spørgsmål og svar vejledningen fremgår, at revisorer skal foretage indberetning til Hvidvasksekretariatet hos SØIK i alle tilfælde, hvor de konstaterer
ulovlige lån hos deres kunder. Indberetningspligten gælder, uanset om kunden har tileller fravalgt revision/udvidet gennemgang og dermed også i rene assistancetilfælde.
På grund af revisorers tavshedspligt må de ikke orientere deres kunder om sådanne
indberetninger. Indberetningspligten gælder for alle ulovlige lån uanset disses størrelse, og uanset om lånet efterfølgende er indfriet, ændret til løn eller fordringen er udloddet. Dermed omfattes også lån, der er optaget, før vejledningen blev udsendt.
Ulovlige lån, der både er optaget og indfriet før den 4. november 2019, skal efter vores opfattelse ikke indberettes, da der er tale om nye skærpede regler.
Uddrag af spørgsmål og svar fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside vedrørende indberetningspligt:
Spørgsmål: Hvad hvis man konstaterer, at der er ydet et ulovligt kapitalejerlån, vil
man så skulle foretage underretning til Hvidvasksekretariatet?
SVAR: Hvis en underretningspligtig konstaterer, at en kunde har udbetalt et ulovligt
kapitalejerlån til ledelsen, kapitalejer, eller nærtstående til ledelsen eller kapitalejer i
den långivende virksomhed, vil midlerne være opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og der skal derfor ske underretning til Hvidvasksekretariatet.
Herudover kan du finde spørgsmål og svar på andre vigtige forhold omfattet af pligt til
indberetning til hvidvasksekretariatet på Erhvervstyrelsens hjemmeside: https://
erhvervsstyrelsen.dk/underretningspligt#accordion-group-19654-accordion-19666
TaxMaster mener:
Det er ganske urimeligt, at Erhvervsstyrelsen ”offentliggør” nye retningslinjer for indberetning, alene som en del af Erhvervsstyrelsens spørgsmål og svar facilitet. Vi håber, at Erhvervsstyrelsen hurtigt får udsendt en konkret vejledning, således at alle der
er omfattet af hvidvaskreglerne er opmærksom på de skærpede regler udstukket af
Erhvevsstyrelsen.
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Opløsning af selskaber ved betalingserklæring
På grund af lang sagsbehandlingstid for skattekvittancer og betalingserklæringer i
Skattestyrelsen accepterer Erhvervsstyrelsen undtagelsesvis, at denne kan eftersendes. Dermed undgår visse selskaber at skulle indberette en ekstra årsrapport.
Betalingserklæring fra skattestyrelsen skal indhentes, hvis man ønsker at opløse sit
selskab på en hurtig, enkel og forholdsvis billig måde. Opløsning ved betalingserklæring anvendes i selskaber uden eller meget begrænset aktivitet og ukomplicerede forhold i øvrigt. Metodens enkelthed modsvares af, at aktionærerne (ejerne) hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for gæld – forfalden som uforfalden – som bestod på
tidspunktet for afgivelse af betalingserklæringen, herunder også gæld, som ikke var
kendt på dette tidspunkt.
Arbejdsgang ved opløsning med betalingserklæring:


Når ejerne har besluttet at opløse selskabet med betalingserklæring, opgøres
den skattepligtige indkomst fra seneste regnskabsafslutning frem til den dato
ejerne beslutter at selskabet skal opløses.



Man skal sørge for at afmelde selskabet for alle pligter med samme dato som
opløsningsdatoen. Alle relevante indberetninger frem til dette tidspunkt skal
være foretaget, og betaling skal ligeledes være foretaget.



Oplysningsskemaet for indkomstår forud for ophørsåret skal være indsendt.



Når beslutning, opgørelse af indkomst og afmelding og betaling af pligter er
foretaget anmoder man skattestyrelsen om en betalingserklæring. Det foregår
elektronisk via SKAT.dk. Samtidig med indberetningen sendes indkomstopgørelse for ophørsperioden.



Når anmodningen om skattekvittance/betalingserklæring er indberettet til
skattestyrelsen hentes betalingserklæring på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
Blanketten skal udskrives af samtlige kapitalejere.



Når både skattekvittance og betalingserklæring foreligger, skal selskabet registreres som ophørt på virk.dk, hvor også erklæringen fra skattestyrelsen og
blanketten til Erhvervsstyrelsen uploades.

Selskabet kan undlade at indberette den sidste årsrapport, hvis det kan nås at registrere selskabet som ophørt inden udløbet af indsendelsesfristen for denne.

Ønsker du at framelde nyhedsbrevet, send din opsigelse pr. mail til
thm@taxmaster.dk
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Hvis skattekvittancen/betalingserklæringen ikke er modtaget fra Skattestyrelsen – og
der kun er få uger til indsendelsesfristen for årsrapporten – tillader Erhvervsstyrelsen
undtagelsesvis, at selskabet i første omgang indsender kvittering for anmodning om
skattekvittance.
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