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Acontoskat for selskaber:
Betalingsfrist for tredje frivillige
acontoskatterate 2019 er den 1.
februar 2020

Sidste frist for at få hovedaktionærnedslag ved salg af hovedaktionæraktier er 31. januar 2020
Regeringen har som en del af finansieringen af finansloven fremsat forslag om at de
hidtidige regler om nedslag i den skattepligtige avance med 1 % for hvert år bortfalder
for afståelse af hovedaktionæraktier den 1. februar 2020.
Nedslaget beregnes med 1 % pr. fulde år, man har ejet hovedaktionæraktierne, dog
maksimalt 25 %. Nedslaget gives kun på hovedaktionæraktier, som var ejet den 19.
maj 1993. Procentnedslaget beregnes frem til udgangen af 1998. Det fulde nedslag på
25 % kræver derfor at man har ejet hovedaktionæraktierne fra 1973.

Eksempel:

KURSER I SKAT FOR
BOGHOLDERE m.fl.
Igen i år afholder TaxMaster
skattekurser for bogholdere, hvor
der undervises i områder, der er
relevante for bogholdere m.fl.

Bortfaldet af ejertidsnedslaget betyder, at der ved salg af hovedaktionæraktier med
fuldt ejertidsnedslag på 25 % skal betales 262.500 kr. mere i skat for hver 2,5 mio.
kroner i aktieavance.
Beskatning før
1. februar 2020
Aktieavance

Kurserne afholdes således:

Ejertidsnedslag

Glostrup: torsdag den 19. marts
2020

Beskatningsgrundlag

Vejle: onsdag den 25. marts 2020
Undervisere: John Rasmussen og
Thorbjørn Helmo Madsen
Nærmere information om kursusindhold og tilmelding vil være
tilgængeligt på www.taxmaster.dk
primo februar 2020.

Skat 42 %

Beskatning
1. februar 2020 og senere

2.500.000 kr.

2.500.000 kr.

-625.000 kr.

0 kr.

1.875.000 kr.

2.500.000 kr.

787.500 kr.

1.050.000 kr.

Forskel i skat

262.500 kr.

Hvordan kan man udnytte ejertidsnedslaget?
Det er en betingelse, at der er foretaget en overdragelse af aktierne senest den 31.
januar 2020. Denne overdragelse kan enten være til et af hovedaktionæren ejet selskab, evt. et skuffeselskab eller givet i gave til børn m.m. (nærtstående).
Det er underordnet hvilken måde aktierne afstås på, idet overdragelsen vil medføre at
aktieskatten forfalder til betaling ved opgørelsen af skatten for indkomståret 2020.
Det vil sige, at hvis man ønsker at få glæde af hovedaktionærnedslaget fremrykkes
beskatningen af avancen på hovedaktionæraktierne, og det vil kræve at hovedaktionæren har likviditet til at betale aktieskatten, senest i foråret 2021.
Der bør altid foretages en konkret vurdering af om det kan anbefales at fremskynde
beskatningen for at udnytte hovedaktionærnedslaget. Vi hjælper gerne med at foretage den vurdering. Men husk at det haster!!
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BYTTE AF BOLIG/FERIEBOLIG
I forbindelse med afholdelse af vores kurser i aktuel skat har vi flere gange fået
spørgsmålet om hvordan beskatningen er når man udlåner sin bolig/feriebolig uden
vederlag og som modydelse kan låne modpartens bolig/feriebolig uden vederlag.
Der er ikke meget praksis på området, derfor må beskatning afgøres ud fra den gode
gamle statsskattelov fra 1922. Her anføres i § 4 stk. 1 litra a, at ”af bortforpagtning,
bortfæstning eller udleje af rørligt og urørligt gods, såvel som af vederlagsfri benyttelse af andres rørlige eller urørlige gods” anses for skattepligtig indkomst. Der kan derfor ikke være tvivl om, at der skal ske beskatning, når man uden betaling låner en bolig eller feriebolig. Den skattepligtige værdi er den pris, som det ville have kostet at
leje den pågældende bolig på markedsvilkår. At man bytter sin egen bolig/feriebolig
med en anden betyder derimod ikke, at der sker beskatning af det vederlagsfri udlån,
da der er ikke hjemmel til at beskatte (fiksere) en værdi af udlånet.
Det er ligegyldigt for beskatningen om boligen er beliggende i Danmark eller i udlandet. Indkomsten medregnes som anden personlig indkomst.

VENNETJENESTER
Landsskatteretten har i SKM2020.23.LSR statueret, at når en erhvervsdrivendes venner, bekendte, familie m.v. vederlagsfrit arbejder for virksomheden er der tale om en
gave til virksomhedsindehaveren, som virksomhedsindehaveren er skattepligtig af
som anden personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag, medmindre der er tale
om familie i lige op- og nedadgående linje. Vederlagsfri hjælp af disse vil være omfattet af gaveafgiftsreglerne. Det væsentlige i afgørelsen er endvidere, at der ikke gives et korresponderende fradrag for det beskattede beløb. Det begrundes i, at virksomhedsindehaveren ikke har afholdt en fradragsberettiget udgift. Denne løsning er
efter vores opfattelse nok også båret af, at hvis der blev givet fradrag ville virksomheden som arbejdsgiver hæfte for A-skat og AM-bidrag af de således godkendte lønninger.
Afgørelsen viser, at man ikke kan udføre vennetjenester for en erhvervsmæssig virksomhed, idet vennetjenester kun kan ske i privatsfæren.

Ønsker du at framelde nyhedsbrevet, send
din opsigelse pr. mail til thm@taxmaster.dk
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