INFO vedr. Skatteomlægningen/Forårspakken 2010
Udvalgte ændringer i forbindelse med skatteomlægningen/forårspakke 2010
Rejsefradrag
Der er indført et loft på 50.000 kr. for lønmodtagers mulighed for at trække udgifter til rejser fra i
indkomstopgørelsen. Loftet gælder både for fradrag med standardsatserne og med faktiske udgifter.
Loftet gælder også selvstændige erhvervsdrivendes mulighed for at fradrage standardsatserne, mens den
selvstændiges faktiske udgifter til rejse fortsat kan fradrages som driftsomkostninger i virksomheden.
Lønmodtagere
Loftet berører ikke arbejdsgivers mulighed for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse eller dække lønmodtagerens
udgifter efter regning.
Det kan således være en fordel for lønmodtagere, at indgå aftale med arbejdsgiveren om skattefri rejse‐ og
befordringsgodtgørelse i stedet for fradrag, da dette ikke er omfattet af begrænsningen.
Selvstændige
Selvstændige er derfor nødt til fra 1/1 2010 at gemme alle udgiftsbilag fra rejser, da faktiske udgifter for selvstændige
ikke er omfattet af begrænsningen – udgiftsbilag vil således være den selvstændiges eneste mulighed for fradrag
udover loftet på 50.000 kr.
Honorarmodtagere
Kan som hidtil alene foretage fradrag for de dokumenterede udgifter, hvorfor disse fortsat skal gemme alle bilag i
forbindelse med deres rejser.
Rejsens varighed
Samtidig er der foretaget en justering af reglerne om, hvor længe man kan bruge standardsatserne for kost samt
småfornødenheder på en enkelt rejse. Ændringerne betyder, at en ny rejse påbegyndes, og dermed en ny 12‐
måneders periode, når der fysisk skiftes til nyt midlertidigt arbejde, der ligger mindst otte km væk. Dette svarer til den
tidligere bestemmelse men det vil ikke længere være muligt at påbegynde en ny rejse, blot ved at skifte arbejdsgiver
eller arbejde med et nyt projekt. Derudover skal der ved tilbagevenden til samme midlertidige arbejdsplads være
forløbet mindst 40 arbejdsdage, i stedet for som hidtil 20 arbejdsdage for at der påbegyndes en ny 12 måneders
periode.
Ændringerne træder i kraft 1. januar 2010. I skal derfor være opmærksomme på ovenstående, når der indgås aftale for
indkomståret 2010.

Eksempel 1
En person bosat i Ålborg er ansat som følger:

Periode

På rejse

Forestilling 1 i København

1/1 ‐ 31/3

Ja

Forestilling 2 i København

1/4 ‐ 30/6

Ja

Forestilling 3 i København

1/7 – 31/12

Ja

Forestilling 4 i København

1/1 – 1/3

Nej

Eksempel 2
En person bosat i Ålborg er ansat som følger:
Periode

På rejse

Forestilling 1 i København

1/1 ‐ 31/3

Ja

Forestilling 2 i København

1/4 ‐ 30/6

Ja

Forestilling 3 i Ålborg

1/7 – 1/9

Nej

Forestilling 4 i København

1/9 – 1/3

Ja

Fradrag for rejseudgifter skal fra og med indkomståret 2010 ikke reduceres med 5.500 kr. Rejseudgifter skal fra 2010
selvangives i særskilt rubrik, under ligningsmæssige fradrag, på selvangivelsen.
Pensionsordninger
Fra og med indkomståret 2010 er der indført et loft over fradragsberettigede indbetalinger til ratepensioner og
ophørende livrenter på i alt 100.000 kr. årligt. Dette gælder både private ordninger og arbejdsgiveradministreret
ordninger.
Selvstændige erhvervsdrivende har til og med 2014 fortsat mulighed for at indskyde op til 30 % af årets overskud,
selvom dette overstiger 100.000 kr.
Der er således i år mulighed for via arbejdsgiverordninger at indbetale et større beløb eksempelvis hele lønnen for
november/december. Samme mulighed er der ikke via privatordninger, idet der her er en begrænsning i 2009 på
46.000 kr. årligt i fradrag.
Multimedieskatten
Beskatning af fri telefon afløses af en multimediebeskatning for både lønmodtager og selvstændige erhvervsdrivende.
Fremover skal man, såfremt man fra sin arbejdsgiver/virksomhed har et eller flere multimedier stillet til rådighed
beskattes af 3.000 kr. Det er rådigheden der beskattes uanset om multimediet anvendes/må anvendes privat.

Am‐bidrag
Fra og med 2011 anses arbejdsmarkedsbidraget for en skat og pligten til at betale arbejdsmarkedsbidrag gælder
således for alle indtægter, der er skattepligtige i Danmark. Der skelnes således ikke længere mellem om man er socialt
sikret i Danmark eller ej.
Dette betyder bl.a. at der fra 1/1 2011 skal betales arbejdsmarkedsbidrag af royalty mv..
Gaver
Fra og med 1/1 2012 er der fradrag for hele udgiften til gaver, der gives til godkendte velgørende foreninger dog max.
14.500 kr. (2009). Der er således ikke længere et bundfradrag vedrørende gaver på 500 kr. Det er som hidtil en
betingelse for fradrag, at foreningen indberetter gaverne til SKAT.
Restskat
Som en del af forårspakken 2.0 indføres der fra og med indkomståret 2009 en ændring af reglerne for betaling af
restskat. Restskat betalt efter årets udløb vil fremover udløse rentebetaling. Der indføres en "dag‐til‐dag rente",
hvilket betyder, at der nu skal beregnes rente af for lidt betalt skat i et indkomstår fra den første dag i det følgende
indkomstår.
Til gengæld ophæves maksimum grænsen for indbetalinger – en sådan grænse er ikke nødvendig at opretholde, når
restskatter betalt efter årets udløb nu vil blive pålagt en rente i alle tilfælde.
Hvis man først betaler efter 31.december, men inden 1. juli, skal man betale ”dag‐til‐dag rente” af beløbet. Med det
nuværende renteniveau udgør denne ca. 5.4 % (renten fastsættes efter 15. december).
Eksempel 1:
X har en restskat på 15.000 kr.
Han finder ud af det i slutningen af marts og vælger at betale restskatten den 1. april. Det vil sige, at han skal betale
renter for 91 dage (fra 1. januar til 1. april).
15.000 kr. x 5,4 procent x 91 dage

= 201,95 kr.

365 dage
I eksemplet har vi brugt en fiktiv rentesats på 5,4 procent.
Hvis man først betaler efter 1. juli skal man betale et procenttillæg på 4 pct. plus markedsrenten, der opgøres som
”dag–til‐dag renten”, af restskatten. Med den nuværende renteudvikling vil dette være ca. 7,4 pct.
Eksempel 2:
Hvis X fra eksempel 1 venter med at betale til efter 1. juli, bliver restskatten tillagt et fast procenttillæg.
15.000 kr. x 7,4 procent = 1.110,00 kr.
I eksemplet har vi brugt en fiktiv procenttillægssats på 7,4 procent.
Disclaimer:
Der tages forbehold for fejl og mangler i vort notat, og notatet bør ikke lægges til grund for dispositioner uden
forudgående rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for tab eller handlinger baseret på indholdet ligesom RSMplus ikke
påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler.

