NYT FRA DIN
REVISOR

50

19

71

Nr. 116
December 2021

-2

02

1

50

19

71

19

-2

år

02

1

50

71

år

-2

år

02

Skatteråd i forbindelse
med årsskiftet

1

I denne artikel er der oplistet en lang række skattemæssige forhold,
du skal være opmærksom på i forbindelse med årsskiftet.
Af skatterådgiver Ida Iversen, TaxMaster
	Indbetaling til pension for
selvstændige
Som selvstændig kan du hvert år indbetale 30 % af overskuddet i din virksomhed til din pensionsopsparing og få fuldt
fradrag herfor.
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Da der skal ske indbetaling inden årsskiftet, skal beløbet anslås forud som
afslutningen af indkomståret.
Denne ordning omfatter kun indbetalinger til livsvarige livrenter, men
kan kombineres med indbetaling til

ratepension på op til 58.500 kr. med fuld
fradragsret i 2021.
Hvis man som selvstændig også har lønindkomst, kan 30 % ordningen kombineres med fradragsreglerne for indbetaling til pension for lønmodtagere.
	Indbetaling til pension for
lønmodtagere
I 2021 kan opnås fradrag i den personlige indkomst for indbetalinger til ratepension på op til 58.500 kr.
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Herudover kan der foretages indbetaling via arbejdsgiver til livrente med
fuld fradragsret.
	Håndværker- og
servicefradrag
I 2021 kan du få fradrag på op til 25.000
kr. pr. person for både udvalgte serviceog håndværkerydelser. Det vil sige et
potentielt samlet fradrag på 50.000 kr.
pr. person.
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Der er alene fradrag for arbejdslønnen,
og af Skattestyrelsens hjemmeside

fremgår en udtømmende liste over de
ydelser, som giver adgang til fradrag,
herunder hvilke betingelser der skal
være opfyldt.
For håndværkerydelserne gør det sig
generelt gældende, at der skal være tale
om energirenovering, klimatilpasninger
eller lignende ’grønne’ ydelser. Typiske
eksempler på serviceydelser er rengøring, vinduespudsning og havearbejde.
En af de afgørende betingelser for fradrag er, at der skal ske betaling elektronisk.
Fradrag i 2021 gives for arbejde udført
frem til årsskiftet, og som er betalt senest den 28. februar 2022.
	Gaver til
4
velgørenhed
I 2021 kan du få fradrag på op til 17.000
kr. for gaver til velgørende organisationer og lignende. Dette gælder eksempelvis også bidrag ved diverse indsamlingsshows.
For at få fradrag skal du oplyse dit cprnr. til den modtagne forening. Det er
herefter foreningen, som skal indberette
dit bidrag til Skattestyrelsen, således at
beløbet automatisk kommer med på din
årsopgørelse.
Det er herudover en betingelse, at der
er tale om en forening, som er godkendt
af Skattestyrelsen. På Skattestyrelsens
hjemmeside fremgår en udtømmende
liste over godkendte foreninger.
For en god ordens skyld skal vi gøre
opmærksom på, at der findes særregler,
hvis du binder dig for ti år, samt at der
ikke er nogen beløbsgrænse, hvis du
giver gaver til forskning.
	’Skattesalg’ af
aktier
Hvis du har en positiv aktieindkomst for
indkomståret 2021, enten fra aktieudbytte eller salg af aktier med gevinst,
kan du med fordel gennemgå din aktiebeholdning med henblik på at vurdere,
hvorvidt du har aktier i din beholdning,
som du kan sælge med et tab og dermed
reducere din samlede aktieindkomst,
som du skal betale skat af. Det kan eksempelvis være aktier, som du alligevel
har overvejet at sælge. Ved børsno-

5

2

terede aktier er det særligt vigtigt, da
tab herfra kun kan modregnes i anden
aktieindkomst fra børsnoterede aktier,
hvilket betyder, at du ikke kan benytte
dig af tabet, hvis sidste salg i din aktiebeholdning er et tab. Så vil det blot ’stå
og vente på’, at du en dag får en positiv
aktieindkomst igen.
	Gaver til den nærmeste
familie
Du kan give gaver på op til 68.700 kr. i
2021 til dine forældre, børn og børnebørn uden at udløse hverken gaveafgift
eller skat. Beløbsgrænsen gælder pr.
person. Det betyder, at du eksempelvis
som et forældrepar til tre børn kan give
børnene hver 137.400 kr.
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For svigerbørn er grænsen 24.000 kr. i
2021.
Ved gave fra eksempelvis begge forældre er det vigtigt, at gaven gives fra
gavegivers egen konto, eller alternativt
fra en fælleskonto.
	Nyt beregningsgrundlag for beskatning af fri bil
Vær opmærksom på, at satserne for
beregning af bilens værdi i forbindelse
med opgørelse af beskatningsgrundlaget for fri bil opdateres pr. 1. januar 2022.
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Satsen for bilens værdi under 300.000
kr. ændres fra 24,5 % til 24 %.
Satsen for bilens værdi over 300.000 kr.
ændres fra 20,5 % til 21 %.
Satsen for grøn ejerafgift ændres fra
250 % til 350 %.
	Indbetaling af frivillig
restskat
Ved indbetaling af forventet restskat for
2021 inden årsskiftet, kan du undgå at
betale renter og eventuelt procenttillæg.
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Vi kender endnu ikke niveauet for
renter og procenttillæg for 2021, men til
sammenligning lød de på henholdsvis
1,8 % p.a. og 3,8 % for 2020. Det betyder
følgende i praksis.
	Dag-til-dag-rente på 1,8 % betyder, at
der for hver dag efter den 1. januar
og frem til den 1. juli betales 1/365 i
rente af 1,8 %. Det vil eksempelvis sige
at den effektive rente den 1. marts er

60/365 af 1,8 % svarende til 0,3 %. Ved
en restskat på 100.000 kr. svarer det
til en rente på 300 kr.
	Ved indbetaling efter den 1. juli
erstattes dag-til-dag-renten af et fast
procenttillæg. Ved et procenttillæg
på 3,8 % vil en restskat på 100.000 kr.
medføre et procenttillæg på 3.800 kr.
Sammenlagt med en eventuel negativ
rente af indestående i banken til betaling af restskat, vil den faktiske rentebetaling blot forøges.
Vær særligt opmærksom, hvis du anvender reglerne i virksomhedsordningen og foretager en hævning herfra i
forbindelse med betaling af restskat. Det
kan være, du skal vente med at foretage
denne hævning til lige efter årsskiftet og
dermed først indbetale frivillig restskat
eksempelvis den 3. januar 2022. Det vil
stadig have en betydning for størrelsen
af din rentebetaling til Skattestyrelsen,
da der er tale om en dag-til-dag-rente fra
årsskiftet og frem til den 1. juli 2022.
	Gennemgang og eventuel
opdatering af forskudsopgørelsen for 2022
Skattestyrelsens forslag til din forskudsopgørelse for 2022 er blevet frigivet. Det
er en god idé at gennemgå forskudsopgørelsen, så den løbende skat, der skal
betales i 2022, bliver så korrekt som
muligt. Dette er særligt relevant, hvis
der har været større ændringer i dine
indkomstforhold, siden din årsopgørelse
for 2020 blev dannet, herunder ændringer i din løn, ændringer i dit forventede
befordringsfradrag, eksempelvis som
følge af hjemmearbejde, opstart eller
ophør af selvstændig virksomhed eller
ved køb eller salg af ejendom.
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Hvordan kan din revisor
hjælpe dig, hvis krisen
kradser?
Af tekstforfatter, Susanne Holm, Ordet i Centrum
Formålet med denne artikel er at give
dig indsigt i, hvad du kan bruge din revisor til, hvis du skulle være så uheldig
pludselig at være i krise med din virksomhed.
Artiklen bygger på en workshop, ”Hvordan hjælper jeg den nødlidende kunde”,
i forbindelse med RegnskabsEvent
2021 i september i år for bogholdere og
revisorer.
Hvad kigger din revisor efter?
Hvis økonomien kniber, og du har brug
for rådgivning i forhold til at komme på
fode igen, kan du konsultere din revisor.
Din revisor vil starte med at få et overblik over, hvad dit økonomiske råderum
er. Revisor vil formentlig også se efter,

om der kan hentes noget fra din privatøkonomi – herunder, om en eventuel
ægtefælle mon ville kunne hjælpe.
Dernæst vil der blive kigget på, om der
ligger nogle opgaver eller ydelser, der
endnu ikke er faktureret. Det er nemlig
vigtigt at få faktureret disse så hurtigt
som muligt – det er den eneste måde at
få penge ind på nu og her. Og de opgaver,
du udfører i fremtiden, bør du fakturere
lige efter, opgaven er fuldført, så likviditeten i virksomheden kan vokse.
Hav gerne din ”ordrebog” klar, når du
tager til møde på revisionskontoret – revisor vil gerne se de ordrer, der allerede
er inde. Hvor mange er der, og hvor
store er de? Forventede ordrer er knap

så interessante, for der er forbundet en
vis usikkerhed med dem, og derfor kan
de ikke danne et seriøst grundlag for
revisors beregninger.
Dine økonomiske forpligtelser
Det var indtægtssiden, men det er også
yderst relevant at tage et kig på de økonomiske forpligtelser, du har, da dette
jo alt andet lige vil forringe likviditeten
i virksomheden. For eksempel kigger
revisor på, om du har ansatte, og om det
er timelønnede eller fastansatte. Måske
kan du afskedige nogle af dem – og nogle
endda hurtigere end andre afhængig af
ansættelsesforhold? Det er selvfølgelig
ikke en ønsket situation at sætte sine
medarbejdere i, men det kan være nød-
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vendigt for at rede noget af økonomien i
virksomheden.

blandt bogholderne og revisorerne til
workshoppen er, at det virker!

Og dette leder os videre ind i din egen
mulige arbejdsindsats – du og din revisor
må have en dialog om, hvor mange
arbejdstimer du reelt set kan lægge i
virksomheden på den korte bane. Hvad
er realistisk? Kan du selv løbe hurtigere?

Sandsynligheden for at få et lån i banken er størst, hvis du forstår dine tal og
har forberedt et professionelt materiale.
Det er ikke nok, at budgettet står flot og
fint, hvis du ikke forstår indholdet.

Hvilke løsningsmodeller kan du blive
præsenteret for?
Revisor har ud fra den forudgående
analyse mulighed for at lave forskellige
konsekvensberegninger for dig i henhold til forskellige scenarier, som revisor
i samarbejde med dig ser for fremtiden.
Få derfor din revisor til at lave nogle
budgetter, som du kan styre efter fra nu
af og fremover. Lyt til din revisor, når
denne forklarer dig, hvordan budgetterne kan gribes an. Du kan bede om at få
sat budgetter op for forskellige scenarier
– fra scenariet om lukning til forskellige ønsker for indtjening over tid. Din
revisor vil hjælpe dig med at have øje for,
hvad der er realistisk. Revisor vil gøre
det meget konkret for dig. F.eks. skal du
forberede dig på spørgsmål som: ”Kan du
fakturere 100.000 kr. ekskl. moms i næste måned?” Og der skal helst falde et så
klart og tydeligt svar som overhovedet
muligt for, at budgetterne kan bruges til
noget. De forskellige budgetter kan ses
som plan A, B, C og så videre og anvendes som et virkelig hjælpsomt ledelsesredskab.
Revisor vil opfordre dig til at reflektere
over, om det er det rigtige koncept, du
kører i dag, eller skulle du måske tænke
nyt? Kunne du lave det på en anden
måde, så image og forretningsidé stadig
opretholdes? Du bør kigge på, hvad det
er, du tjener flest penge på. Det vigtigste er at finde ud af, om der er penge til
driften uden, at gælden stiger.
I banken
Revisor kan også tage med dig i banken
– måske er der hjælp at hente her. Det er
vigtigt at forberede sig grundigt til mødet med banken. Det er altid en god idé
at have et likviditetsbudget med, og dernæst skal dine værdiansættelser med –
alt dette kan din revisor hjælpe dig med
at lave. Tag eventuelt en konsulent med
i banken. Måske lytter banken mere til
konsulenten end revisor – oplevelsen
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Andre muligheder
Hvis banken ikke er med dig, er crowdfunding eller en ekstern fundraiser også
en mulighed. Men det kræver, at du som
virksomhedsejer har motivation til at
ville fortsætte din virksomhed.
Derudover kan du kigge på SMVerhvervslån som en mulighed eller indgå
pakkeløsninger i samarbejde med andre
erhvervsdrivende i lokalområdet. Der
er også mulighed for at søge midler i
diverse omstillingspuljer til ønsker om
tiltag i fremtiden. Og måske har du nogle
driftsmidler, der kan finansieres med
leasing? – det kan også frigive nogle
likvide midler nu og her.
Hvis du overvejer investeringer, så tag
din revisor med på råd – det er vigtigt –
måske kan det rede dig for et nederlag.
Hvis fortsat drift ikke er vejen frem
Alle de ovenstående tiltag afhænger
selvfølgelig af, om din virksomhed har
grundlag for at fortsætte, for ellers skal
du ikke tænke i udvikling af virksomheden. Din revisor kan i værste fald blive

nødsaget til at anbefale dig at lukke din
virksomhed eller at lave en rekonstruktion. En rekonstruktion kan være mere
menneskelig, selvom det måske betyder
konkurs. For du kommer trods alt videre
stille og roligt uden at arbejde dig selv i
bund med stress som følge heraf.
Har du meget gæld til det offentlige,
kan din revisor hjælpe dig med at tage
fat i Gældsstyrelsen for at få lavet en
afdragsordning – der er dog lidt forskellige erfaringer blandt workshoppens
deltagere med Gældsstyrelsen – gode
som mindre gode. Afgørelserne om afdragsordninger er individuelle og indbefatter en vurdering af din historik som
virksomhedsejer. Der kan også laves en
afdragsordning med Skattestyrelsen.
Det er dig selv, der skal arrangere disse
afdragsordninger – det kan din revisor
ikke gøre for dig, men vedkommende
kan hjælpe dig.
Brug din bogholder som det skarpe øje
Hvis du har en bogholder tilknyttet
virksomheden, vil det være bogholderen, der højst sandsynligt ser eventuelle
problemer først og næsten med det samme. Sørg for at have en god aftale med
din bogholder om, at vedkommende skal
sige til, når noget ser skævt ud. Derefter
kan I sammen tage kontakt til revisoren
for rådgivning. Det er langt bedre at
tage kriser i opløbet end risikere, at der
lige pludselig ikke er nogen vej tilbage.

Din revisor er forpligtet
til at underrette
myndighederne om
skattesnyd!
Af Revisor FDR, Carsten Hedegaard Fohlmann, Contar ApS
Du har formentlig hørt om hvidvaskloven og bankernes besvær med at overholde loven, som er til for at forhindre
lyssky personer i at hvidvaske penge
eller finansiere terror. Som kunde hos
din revisor ved du også, at din revisor
er underlagt hvidvasklovens regler,
hvorfor du har skulle legitimere dig
over for din revisor.
Din revisor har underretningspligt
Hvis din revisor mistænker, at en kunde hvidvasker penge eller finansierer
terror – eller forsøger på det, skal hun
underrette om det til Hvidvasksekretariatet (Politiet), og det er jo til alles bedste, at hvidvask og terrorfinansiering
opdages og straffes.
Snyd med skatter og afgifter er også
hvidvask. Det betyder, at hvis revisor
opdager, at en kunde har trukket en
privat omkostning fra i virksomheden,
skal revisor foretage en underretning
til Hvidvasksekretariatet vedrørende

mistanken om hvidvask. Revisor har
dog den mulighed at spørge kunden om
omkostningen, og hvis revisor bliver
overbevist om, det var en fejl, som dermed rettes, vil der ikke længere være
mistanke om hvidvask, som der skal
underrettes om.
På samme måde er ulovlige kapital
ejerlån defineret som hvidvask, hvorfor der skal underrettes til Hvidvasksekretariatet om lånet.
Hvad betyder en underretning til
Hvidvasksekretariatet
En underretning til Hvidvasksekretariatet fra en underretningspligtig
(det kan være fra banken, revisoren,
bogholderen, ejendomsmægleren
mv.) medfører ikke nødvendigvis en
efterforskning hos politiet. Kun hvis
Hvidvasksekretariatet finder, at oplysningerne er relevante for opsporing af
hvidvask eller terrorfinansiering, vil
oplysningerne i underretningen blive

brugt til noget. Hvidvasksekretariatet
kan f.eks. sende underretningen til
Skattestyrelsen, som måske vil undersøge, om mistanken er korrekt, eller de
kan sende sagen til Politiets efterforskning. Det er således ikke revisors opgave at finde ud af, om der reelt er tale om
hvidvask, men at underrette myndighederne om en mistanke, som hun ikke
kan få afkræftet.
Så hvis du har rent mel i posen, kan du
være helt tryg – uanset om din revisor
skulle have en mistanke og foretage en
underretning eller ej.
Tavshedspligt
Din revisor har tavshedspligt og må
ikke fortælle dig – eller nogen andre
end Hvidvasksekretariatet – om sin
mistanke – hverken før eller efter en
underretning.
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Udtagningsmoms

Momsloven har regler om betaling af udtagningsmoms, som er relevante, når en virksomhed anvender varer til formål, som ikke berettiger til momsfradrag. Udtagningsmoms er
en salgsmoms, som indbetales til Skattestyrelsen over den almindelige momsangivelse.
Reglerne blev ændret væsentligt med virkning fra 1. juli 2021.
Af momsdirektør, Søren Engers Pedersen, Baker Tilly Denmark
Reglerne om udtagningsmoms skal
blandt andet anvendes i følgende tilfælde:
	Når der udtages varer, aktiver og
driftsmidler til privat brug.
	Når der udtages varer, som anvendes
til gavebrug.
	Når der udtages varer, som foræres
væk, f.eks. overskudsfødevarer.
	Når varer og aktiver overgår til en
fuldt momsfritaget anvendelse.

Reglerne er relevante, hvis en virksomhed har taget momsfradrag for en vare
eller et aktiv, som efterfølgende udtages
til et andet formål. Dermed sikrer reglerne, at momsen bliver neutral, så der
ikke opnås en momsmæssig gevinst ved
at bruge egne varer og aktiver til formål, som ikke giver momsfradrag.
De nye regler betyder, at der skal betales udtagningsmoms med udgangspunkt i købsprisen på udtagningstidspunktet. Det særlige er, at man har
defineret købsprisen som ”restværdien
af varen på tidspunktet for udtagning
af varen”. Hvis der ikke findes en restværdi, fordi varen ikke er købt, men
f.eks. er produceret af virksomheden
selv, skal momsgrundlaget beregnes på
baggrund af købsprisen for en tilsvarende vare på udtagningstidspunktet,
altså en vare med samme alder, kvalitet
mv.
Hvis der er tale om f.eks. en ejendom,
som har været udbudt til salg (momspligtigt), men efterfølgende overgår
til momsfri boligudlejning, vil der i
stedet skulle betales udtagningsmoms
af ejendommens markedsværdi på det
tidspunkt, hvor ejendommen overgår til
udlejning.
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Særligt om foræring af overskudsfødevarer
Hvis en virksomhed forærer overskudsfødevarer væk, skal der betales udtagningsmoms. Det er uden betydning,
om varerne gives væk til velgørende
foreninger eller til andre. Her giver de
nye regler en vis fordel i forhold til de
tidligere regler. Med de nye regler skal
udtagningsmomsen beregnes af restværdien på tidspunktet for bortgivelse.
Dette har Skatteministeren forsøgt at
illustrere med følgende eksempel:
Et supermarked forærer en oksemørbrad med en indkøbspris på 200 kr. inkl.
moms. væk. Restværdien af oksemørbraden tæt på udløbsdatoen vurderes til
at være 50 kr. Efter de nye regler udgør
udtagningsmomsen dermed 10 kr. (20%
af 50 kr.). Efter de gamle regler ville
udtagningsmomsen udgøre 40 kr. (20%
af 200 kr.).
Men det er stadig en dårlig forretning
at forære overskudsfødevarerne væk
og dermed blive forpligtet til at betale
udtagningsmoms.
Skattestyrelsen har med en afgørelse
anvist en mulighed, som indebærer, at
overskudsfødevarerne i stedet sælges til

velgørende organisationer m.fl. Salgsprisen kan ifølge afgørelsen fastsættes
til et meget lavt beløb, som nærmest har
symbolsk karakter. Udtagningsreglerne
anvendes nemlig ikke, når der opkræves betaling for varen.
Dermed kan virksomheder indgå aftaler med almennyttige foreninger m.fl.
om, at de betaler et beskedent beløb for
overskudsfødevarerne, f.eks. en pris pr.
kg. eller ton. Dette beløb afregnes der
herefter almindelig salgsmoms af. Dette
momsbeløb vil i sagens natur være væsentligt lavere end udtagningsmomsen,
og vil næppe afholde virksomheder fra
at udarbejde et fornuftigt koncept for,
hvordan og til hvem man sælger sine
overskudsfødevarer.
Det kan synes lidt besværligt og kan
give udfordringer, når man skal forklare organisationer m.fl., at man er nødt

til at opkræve et mindre beløb. Men da
Danmark skal respektere EU´s momsdirektiv, er dette den eneste brugbare
måde.
Afgifter
Hvis der er tale om overskudsfødevarer,
hvoraf der er betalt punktafgift, f.eks.
chokoladeafgift på slik mv., blev der
med virkning fra 1. januar 2020 indført
en mulighed for, at almennyttige organisationer omfattet af Ligningslovens §
8A kunne få godtgjort afgift på chokolade- og sukkervarer, afgift på konsumis og afgift på kaffe. Godtgørelsen
omfatter varer, som organisationerne
anvender til deres hjælpearbejde eller
som doneres til velgørende formål.

donerer dem som led i deres hjælpearbejde.
Det er imidlertid vigtigt, at de pågældende organisationer gøres bekendt
med denne mulighed, når det er slikvarer, chokoladevarer mv., der leveres/
sælges billigt til organisationerne. Det
kan i visse tilfælde dreje sig om ganske
væsentlige beløb.
Der gælder en række krav til ansøgning, regnskabsførelse mv., som de
pågældende organisationer skal efterleve for at være berettiget til at få de
indeholdte afgifter tilbagebetalt. Det
bemærkes, at ordningen ikke omfatter
vin, spiritus og tobaksvarer.

Dermed er det ikke supermarkedet m.fl., som er berettiget til denne
godtgørelse, men den, der modtager
overskudsfødevarerne og efterfølgende

Ladestandere – skat og
godtgørelse af el-afgift

Indledningsvis skal vi oplyse, at værdien af en ladestander, som arbejdsgiveren har opstillet
på medarbejderens adresse, indgår i beregningsgrundlaget for fri bil (tillagt bilens købspris)
frem til 30. juni 2021, hvorefter den ikke medtages.
Af direktør, partner, skatterådgiver, Thorbjørn Helmo Madsen, TaxMaster
og momsdirektør, Søren Engers Pedersen, Baker Tilly Denmark
Hvis en arbejdsgiver betaler opstilling
af ladestander hos medarbejderen privat og betaler udgifterne til elforbruget, vil dette indgå i betaling af fri bil.
Der kan blive tale om beskatning, hvis
ladestanderen kan levere el til den almindelige husholdning hos medarbejderen. Hvis medarbejderen ikke har fri
bil, vil medarbejderen blive beskattet
af både værdien af standeren og det
betalte forbrug.
Hvis medarbejderen har opstillet og
betalt ladestanderen og får refunderet

el-udgifter efter måler, og medarbejderen har fri bil, vil dette indgå i beskatningen af fri bil, hvis ladestanderen
kun kan anvendes til opladning af
bilen. Hvis medarbejderen ikke har
fri bil, eller hvis ladestanderen kan
anvendes til den private husholdning,
vil den betalte el være skattepligtig
indkomst.
Hvis arbejdsgiveren har tegnet et
abonnement på ladestanderen, og
ladestanderen kun kan anvendes til
opladning af den frie bil, vil der ikke

ske yderligere beskatning af medarbejderen end den frie bil.
Hvis medarbejderen ikke har fri bil,
eller hvis ladestanderen kan anvendes
til den private husholdning, vil den betalte el være skattepligtig indkomst.
Hvis man forærer ladestanderen til
sin medarbejder efter den 1. juli 2021,
skal medarbejderen ikke længere
betale skat af værdien. Det gælder dog
kun, hvis medarbejderen har haft fri
elbil eller plug-in hybridbil i mindst 6
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sammenhængende måneder efter den
1. juli 2021.
Hvis medarbejderen har haft fri elbil
eller plug-in hybridbil i mindre end 6
sammenhængende måneder efter den
1. juli 2021, skal man indberette værdien af ladestander og omkostninger til
installationen.
Indtil den 30. juni 2021 skulle medarbejderen altid beskattes af værdien af
ladestander og installation, hvis man
forærede ladestanderen til vedkommende.
Ladestandere og godtgørelse af el-afgift
På visse betingelser kan arbejdsgiver
få godtgjort el-afgiften af elektricitet,
som anvendes til opladning af biler ved
brug af ladestandere, som er placeret
på medarbejdernes private bopæl, sommerhus mv.

	Ladestanderen kan være ejet af
medarbejderen, men det forudsætter, at arbejdsgiver overlades den
fulde råderet over ladestanderen.
Det indebærer blandt andet, at en
nødvendig udskiftning af ladestanderen på grund af fejl mv. skal ske
for arbejdsgivers regning.

Medarbejderen må betale for et abonnement, som ikke må være variabelt i
forhold til arbejdsgivers faktiske omkostninger, og som ikke må indeholde
tillægsbetaling i forbindelse med en
nødvendig nyanskaffelse af ladestander eller andre større enkeltomkostninger.

	Medarbejderen må ikke være forpligtet til at tegne forsikring vedrørende ladestanderen. Dette vil være
ensbetydende med, at arbejdsgiver
ikke har den fulde økonomiske risiko
ved driften.

Selv om det kan forekomme at være
”firkantede” regler og praksis, så er fordelene ved at få tilbagebetalt elafgiften
som gældende processats så indlysende, at det i langt de fleste tilfælde vil
være umagen værd at ofre den nødvendige tid på at få de juridiske forhold
på plads, inden konceptet sættes i søen.

Som det følger af ovenstående, er det
meget vigtigt, at arbejdsgiver er omhyggelig med den serviceaftale, som
indgås med medarbejderne. Arbejdsgiver skal løbe en reel økonomisk risiko,
og skal være involveret i driften af
ladestanderen.

Af de mange afgørelser, som er truffet
på området, kan blandt andet udledes:
	Ladestanderen skal drives for arbejdsgivers regning og risiko. Det er
helt afgørende, at medarbejderen
ikke løber nogen økonomisk risiko i
forbindelse med nedbrud eller andre
fejl.
	Arbejdsgiver skal være involveret
i driften af ladestanderen. Det skal
være arbejdsgiver, som sørger for
reparation og vedligeholdelse og skal
kunne dokumentere dette ved fakturaer fra el-installatører m.fl.
	Der skal være etableret måler, der
registrerer forbruget af elektricitet i ladestanderen. Der
skal være en klar adskillelse
mellem elektricitet, der er
anvendt til opladning af bil
og elektricitet, der er anvendt
til andre formål.
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