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Skal virksomheden eller aktierne overdrages NU? 

I 2017 vedtog Folketinget en ny lov, hvorefter bo-og gaveafgiften blev nedsat ved 
overdragelse af familievirksomheder og familieaktier. 

Reglen omfattede den personkreds, som man kan succedere til – man behøver dog 
ikke succedere for at anvende den lave afgiftssats. Satsen er 6 % i 2019 mod normalaf-
gift på 15 %. 

Hvis virksomhedsejeren ikke har børn, kan man anvende reglerne til søskende og de-
res børn eller børnebørn. 

I forbindelse med finansloven har regeringen foreslået, at gaveafgiftssatsen sættes op 
fra 6 % til 15 %  med virkning fra senest 1. januar 2020.  

Vi vil derfor gøre opmærksom på, at det måske kunne være en ide at drøfte – med 
relevante kunder – om der skulle ske en overdragelse snarest – og i hvert fald inden 
årsskiftet, hvis man vil have glæde af den nedsatte afgiftssats! 

Vi hjælper gerne med analyse, oplæg og gennemførelse af dette. 

 

HUSK indbetaling på 30 % pension  

Selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for at indbetale op til 30 % af overskud-
det (overskud før rente og kursgevinster/kurstab og før evt. henlæggelse til konjunk-
turudligningsordning i kapitalafkastordningen). 

Indskud på ordningen skal som udgangspunkt være foretaget inden udgangen af ind-
komståret. Ved kalenderårsregnskab er indbetalingsfristen dermed den 31. decem-
ber (sidste bankdag). Ved skævt regnskabsår er fristen den sidste dag i regnskabsåret. 

Den selvstændiges regnskab vil aldrig være færdigt på indbetalingstidspunktet. Ind-
skuddet må derfor baseres på et skøn over årets overskud. Det betyder, at der enten 
vil blive indskudt for lidt eller for meget. Viser det sig efterfølgende, at der er indskudt 
mindre end 30 % af årets overskud, er det ikke muligt efterfølgende at indbetale yder-
ligere for at ”fylde op”. Hvis der omvendt er indbetalt for meget, kan det overskyden-
de beløb ikke blive tilbagebetalt. Det overskydende beløb overføres til næste år -
enten som forudbetaling på næste års fradrag efter 30 %-ordningen, eller beløbet kan 
næste år fratrækkes efter reglerne om fradragsfordeling over 10 år. 

30 %’s pensionen indbetales på en livrente. Der kan samtidig indbetales op til kr. 
55.900 på en ratepension. 

 

 

NAVNESKIFT:  

Vi har skiftet navn fra 1. novem-

ber 2019 til: 

TaxMaster ApS  

Du finder os fremover på vores 

nye hjemmeside: 

www.taxmaster.dk  

Men det er fortsat samme gode, 

venlige og professionelle skatte-

rådgivning. 

 



November  2019 

Nyhedsbrev november 2019 

 

 

 

Park Allé 295, 2. sal 

DK-2605 Brøndby             Tlf: +45 7023 2222            info@taxmaster.dk www.taxmaster.dk 

Ønsker du at framelde nyheds-

brevet, send din opsigelse pr. 

mail til thm@taxmaster.dk 

Splitleasing af firmabiler  

Splitleasing eller deleleasing, som det også kaldes, er udtryk for, at en leasingaftale 
splittes i to dele, sådan at der indgås 2 separate leasingaftaler på samme bil. Den ene 
indgås mellem medarbejder og leasingfirma og den anden mellem virksomheden og 
leasingselskabet. Medarbejderen betaler herefter den andel af udgifterne på bilen, 
der svarer til den private kørsel. Opgørelsen foretages af leasingfirmaet ud fra bilens 
kørselsregnskab. 

Medarbejderens egenbetaling betyder, at han eller hun ikke skal beskattes af den pri-
vate kørsel.  

Splitleasing er særligt interessant for dem, der har et beskedent privat kørselsbehov 
og som gerne vil køre i en dyr bil.  

Krav til splitleasingordninger 

For at splitleasingaftalen accepteres af skattemyndighederne og medarbejderen kan 
undgå firmabilbeskatning, skal en række betingelser være opfyldt.  

• Først og fremmest er det et krav, at der indgås separate leasingaftaler mellem 
leasingselskabet og de to leasingtagere 

• Samtlige udgifter på bilen fordeles proportionalt mellem disse, herunder, at 
der foretages løbende regulering og afregning.  

• Dernæst er det et krav, at der føres et detaljeret kørselsregnskab, der kan dan-
ne grundlag for en korrekt fordeling af leasingydelserne mellem leasingtager-
ne.  

Kørselsregnskabet skal føres dagligt, og for den erhvervsmæssige kørsel skal der ikke 
bare være angivet bestemmelsessted, men også formålet/årsagen til kørslen. Det ly-
der nemt, men ikke desto mindre kan det hurtigt vise sig at være en udfordring, hvis 
man ikke er et ordensmenneske.  

Konsekvensen ved ikke at overholde reglerne er markant. I så fald risikerer medarbej-
deren nemlig beskatning af fri bil.  

Er der tale om en bil til en værdi af fx 1 mio. kr., udgør værdien nemlig et beløb på op 
mod 225.000 kr. Selvom der tillades modregning af den private andel af leasingydel-
sen – som måske har udgjort et beløb på 50.000 kr. – vil det således koste en restskat 
på omkring 100.000 kr. pr. år. I den forbindelse regulerer skattemyndighederne ofte 
indkomsten mindst 3 år tilbage i tid. 

FORSKUDSOPGØRELSEN FOR 

INDKOMSTÅRET 2020: 

Fra den 21. november 2019 er det 

muligt at se og rette forskudsop-

gørelsen for 2020, så man betaler 

den rigtige skat fra starten af året. 
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BEFORDRINGSSATSER 2020: 

Befordringsfradrag: 

25 til 120 km = 1,96 kr. pr. km 

Over 120 km  = 0,98 kr. pr. km 

Kilometergodtgørelse: 

0 - 20.000 km = 3,52 kr. pr. km 

Fra 20.001 km for samme arbejds-
giver                  = 1,96 kr. pr. km 
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KURSER I AKTUEL SKAT 

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. 

Kurserne afholdes således: 

Helsingør:  torsdag/fredag, den 9. og 10. januar 2020. 

Glostrup:   onsdag/torsdag, den 22. og 23. januar 2020. 

Undervisere: Anders Lützhøft og Thorbjørn Helmo Madsen 

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på: www.taxmaster.dk 
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Andre kurser i 2020: 

Kursus i skat og moms for boghol-

dere forventes afholdt i marts 

måned 2020. Kurset vil blive ud-

budt både øst og vest for Store-

bælt. Yderligere info vil fremgå af 

vores  hjemmeside 

www.taxmaster.dk i starten af 

2020.   


