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Iværksætterselskab – 1 kr.
Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at
stifte selskab, som ved stiftelsen kun har
en ansvarlig kapital på 1 krone – et såkaldt
iværksætterselskab.

Selskabet skal tydeligt tilkendegive over for
omverdenen, herunder i selskabets navn, at
der er tale om et »iværksætterselskab«. Dette
kan gøres ved at anvende forkortelsen »IVS«.

Iværksætterselskaber vil i det væsentlige
blive underlagt de samme regler, som gælder for anpartsselskaber.

Stiftelse af IVS følger de samme procedurer
som stiftelse af ApS. Der skal udfyldes en
ejerbog, stiftelsesdokumenter og vedtægter,
og en ejeraftale kan være en fordel, hvis man
er flere personer om et IVS.

Det betyder, at der stilles de samme krav
til ledelsen i et iværksætterselskab som i et
anpartsselskab med hensyn til eksempelvis
sikring af den fornødne likviditet. Endvidere er ledelsesansvaret det samme i de to
selskabstyper.
Selskabskapitalen skal være på mindst 1 kr.
og kan alene indskydes kontant.

Et iværksætterselskab skal hvert år henlægge
mindst 25 pct. af selskabets overskud til en
bunden reserve, og indtil selskabskapitalen
udgør minimum kr. 50.000, kan der ikke
udbetales udbytte overhovedet.
Generalforsamlingen kan beslutte, at selskabet skal omdannes til et anpartsselskab, når

selskabet har en selskabskapital og en reserve
til opbygning af selskabskapital, der på beslutningstidspunktet udgør mindst 50.000 kr.
Der kan også omdannes til aktieselskab, hvis
kapitalgrundlaget udgør minimum 500.000
kr.
Iværksætterselskabets primære målgruppe er,
som selskabsbetegnelsen antyder, iværksættere.
Denne målgruppe får herved mulighed for at
starte virksomhed med økonomisk begrænset hæftelse samtidig med, at der naturligvis
stilles krav til ledelsen, herunder med hensyn
til at sikre forsvarligt kapitalberedskab samt
udarbejde årsrapporter efter Årsregnskabsloven og indsende disse til Erhvervsstyrelsen.
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Nedsættelse af
selskabsskatteprocenten

Selvstændiges sygeog arbejdsskadeforsikring

Som en del af regeringens vækstplan er et af initiativerne
gradvis nedsættelse af selskabsskattesatsen fra de nuværende 25 % til 22 % over de kommende 3 år, hvorimod
skattesatsen for aktieindkomst ikke ændres.

Præmieindbetalinger til sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikringer vedrørende ansatte er efter gældende regler
fradragsberettigede, mens præmieindbetalinger for selvstændige og medhjælpende ægtefæller ikke er fradragsberettigede.

I 2014 vil selskabsskattesatsen udgøre 24,5 % og for 2015
23,5 %, hvorefter den fra 2016 og fremadrettet vil udgøre
22 %. Virksomhedsskattesatsen nedsættes tilsvarende.
Nedsættelsen af selskabs- og virksomhedsskattesatsen sker
i håb om at tiltrække udenlandske investeringer og dernæst
for at følge den internationale tendens, der tilsiger lavere
skattesatser for virksomheder.

Fra og med 2015 foreslås indført fradrag for selvstændige
erhvervsdrivendes egne udgifter til præmiebetalinger til frivillig tegnede sygedagpenge- og arbejdsskadeforsikringer
omfattet af sygedagpengeloven eller arbejdsskadesikringsloven. På tilsvarende vis foreslås fradrag for disse udgifter for
en medarbejdende ægtefælle.
Fradraget bliver et ligningsmæssigt fradrag.

Håndværkerfradraget genindføres

Der kan opnås fradrag for udgifter til
arbejdsløn, der afholdes fra og med den 1.
januar 2013 og til udgangen af 2014.

Ordningen foreslås udvidet, så alle former
for fritidsboliger, som kan tjene som bolig
for ejeren, og hvor ejeren betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen, omfattes
af ordningen - også selv om, boligen er beliggende i udlandet. Der kan opnås fradrag
for udgifter på fritidsboliger ved arbejde
udført fra den 22. april 2013 til den 31. december 2014. Dog omfattes kun sommerhuse, der bruges helt eller delvist privat,
og det er et krav, at der betales ejendomsværdiskat af boligen, hvorfor fradraget ikke
gælder i følgende tilfælde:

Formålet med BoligJobordningen er at øge
efterspørgslen i især små og mellemstore
håndværks- og servicevirksomheder og
understøtte vækst og beskæftigelse på
kort sigt. Dernæst betyder forlængelse af
ordningen, at husholdningerne får hjælp til
vedligeholdelse og istandsættelse af både
deres almindelige bolig og sommer- og
fritidshuse samt tidskrævende dagligdagsopgaver som f.eks. rengøring, vinduespudsning og havearbejde.

• Fritidsboliger, der udelukkende udlejes
(erhvervsmæssig virksomhed)
• Udenlandske fritidsboliger, der er
fritaget for dansk ejendomsværdiskat i
henhold til en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst eller særskilt dansk
lovgivning
• Fritidsboliger, der er under opførelse
eller nedrivning
• De fleste kolonihavehuse
• Fritidsboliger, der er ubeboelige

Der vil fortsat ikke være fradrag for udgifter
til f.eks. au-pair og lignende hushjælp.

Det er de samme typer udgifter som for
familiens helårsbolig, der kan fratrækkes,

Forliget omkring vækstplanen indbefatter
en aftale om at forlænge ordningen med
fradrag for udgifter til håndværkerbistand
og hjælp til hjemmet. Skatteministeren har
fremlagt et udkast til det lovforslag, der
genindfører håndværkerfradraget (servicefradraget), også kaldet BoligJobordningen
for 2013 og 2014 med virkning fra 1. januar
2013.

men det er kun ejere og ikke lejere eller
andre brugere, der kan opnå fradraget.
Personer, der udlejer fritidsboligen, kan få
fradrag for vedligeholdelsesudgifter, men
ikke for serviceydelser (eksempelvis rengøring, vinduespudsning og havearbejde).
Ellers er der ikke ændret på, hvilke udgifter
der kan fratrækkes i henhold til håndværkerfradraget. Der er heller ikke ændret på,
at der kan fradrages kr. 15.000,- pr. beboer
i husstanden. Fradraget henføres som
udgangspunkt til det år, hvor det udførte
arbejde betales. Dog kan fradraget henføres til det år, hvor arbejdet udføres, hvis
betalingen sker inden udgangen af februar
måned året efter.
Fradraget gøres betinget af, at køberen af
ydelsen anvender en elektronisk betalingsform og anvender et elektronisk indberetningsmodul i SKAT’s TastSelv-system, hvorfra fradraget automatisk føres på købers
selvangivelse og indtægten indberettes på
årsopgørelsen hos den person, der udfører
arbejdet.
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Skærpede momsregler ved
afhentningskøb i forbindelse
med Eu-handel
ger kan herefter tilbagebetale den danske
moms, når dokumentationen modtages.
SKAT har udsendt et styresignal, hvor dokumentationskravene skærpes ved momsfri
EU-handel, når varerne sælges som afhentningskøb. Afhentningskøb foreligger, når
en momsregistreret virksomhed i EU køber
varer af en momsregistreret virksomhed
i Danmark og selv står for transporten af
varen ud af Danmark.
Disse skærpede krav iværksættes fra den 1.
august 2013.
De skærpede krav vedrører dokumentation
for:
• Forsendelse eller transporten til det
andet EU-land
• Købers henholdsvis købers repræsentants identitet, herunder verifikation af
købers momsnummer
Hvis sælger modtager kontant betaling, inden ovenstående forhold er bragt i orden,
skal sælgeren opkræve dansk moms. Sæl-

Når køber selv afhenter varerne, skal køber
udfærdige en erklæring med oplysning
om:
• varen er sendt eller transporteret fra
Danmark
• varens bestemmelsessted
• transportmiddel og registreringsnummer på transportmiddel
• varen er modtaget på leveringsadressen
Ydermere skal der vedlægges dokumentation for selve transporten i form af færgebilletter, brokvitteringer m.v., når det er
relevant som følge af transportruten.
Når køber eller en mandatar for køber
afhenter varerne og betaler kontant, skal
køber kunne identificere sig f.eks. i form
af kopi af kørekort til sælger. Hvis ikke
dokumentationen er forsynet med læselig
underskrift, skal personen derudover kvittere skriftligt med læsbar underskrift for at
få udleveret varerne.

Hvis personen, der afhenter varerne, ikke
er indehaver, skal vedkommende ligeledes
have en fuldmagt til at købe og afhente
varerne.
Sælger skal sikre sig, at køber er momsregistreret og gemme dokumentation herfor
samt indhente elektronisk bekræftelse af
købers navn og adresse. Sidstnævnte kan
f.eks. gøres via VIES: http://ec.europa.eu/
taxation_customs/vies/, som er Europakommissionens system for udveksling af
momsoplysninger. Af tekniske grunde kan
danske virksomheder endnu ikke tjekke
spanske og tyske køberes navne og adresser i VIES, hvorfor købers identitet skal sikres
på anden vis ved momsfrit salg af varer til
spanske og tyske virksomheder.
Hvis sælger er i god tro, skal sælger ikke
kunne nægtes momsfritagelse, men det er
en betingelse, at sælger har gjort alt, hvad
der stod i hans magt til at sikre en korrekt
anvendelse af bestemmelserne om moms.

Ændring af afregningstidspunkter for moms
Som reglerne er i dag, skal moms angives
hver måned, kvartalsvis eller halvårligt
afhængig af virksomhedernes årlige omsætning.
Små virksomheder med en årlig omsætning
på under 1 mio. kr. afregner efter gældende
regler moms halvårligt. I regeringens vækstplan foreslås det, at udvide definitionen
af små virksomheder, så grænsen for årlig
omsætning øges til 5 mio. kr. Dette betyder,
at flere mindre virksomheder overgår fra
kvartalsvis afregning af moms til halvårlig
afregning af moms med to måneders (60

dage) betalingsfrist efter halvårets udløb
med virkning fra 2015.
For mellemstore virksomheder med en årlig
omsætning mellem 5 og 15 mio. kr., foreslås
det, at virksomhederne fortsat skal angive
momsen kvartalsvis, men med virkning fra
2014 vil de først skulle afregne momsen til
SKAT 60 dage efter kvartalets udløb mod de
40 dages betalingsfrist, som gælder i dag,
hvormed betalingsfristen bliver forlænget.
Større mellemstore virksomheder med en
omsætning mellem 15 og 50 mio. kr. årligt,

afregner i dag momsen månedligt. Det
foreslås, at de fremover skal afregne moms
kvartalsvis og først indbetale momsen 60
dage efter periodens udløb mod de 40
dages betalingsfrist, der gælder i dag, med
virkning fra 2014.
Ovenstående tiltag med forlængede
rapporterings- og betalingsfrister har til
formål at give virksomhederne en forbedret
likviditet. Samtidig har tiltagende til formål
at lette de administrative byrder forbundet
med momsangivelsen, idet antallet af årlige
momsangivelser falder.
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gratis adgang
til tinglysningssystemet
Folketinget vedtog den 7. maj en ændring af
lov om retsafgifter og lov om afgift af tinglysning og registrering af panterettigheder
mv. Ændringen betyder, at det fra den 1. juli
2013 bliver gratis at få adgang til oplysningerne i tinglysningssystemet. Det bliver
også gratis at udskrive akter fra systemet.
Tinglysning
Hidtil har det kostet 30-120 kroner at slå op
i systemet og 175 kroner at få adgang til en
akt. Ændringen forventes at medføre administrative lettelser for borgerne og erhvervslivet, idet man eksempelvis ikke længere
behøver at være logget ind i tinglysningssystemet. Adgangen til oplysninger bliver
dermed hurtigere og lettere for brugerne.
Den faste del af tinglysningsafgiften forhøjes
fra 1.400 kroner til 1.660 kroner. Den variable
del af tinglysningsafgiften ændres dog ikke,
og den er derfor stadig 0,6 procent af ejerskiftesummen ved tinglysning af ejerskifte af
fast ejendom.
Tinglysningsafgiften er den afgift, der betales, når et elektronisk dokument anmeldes
til tinglysning.
Virksomhedspant

som har til hensigt at skabe bedre kreditfaciliteter for erhvervslivet.
Med udvidelsen bliver det muligt at lade
biler være omfattet af et virksomhedspant.
Fremover kan en virksomhed, der køber og
sælger brugte biler, benytte sig af virksomhedspant i forbindelse med låneoptagelse
mv.
Det er en forudsætning for, at brugte biler
mv. kan være omfattet af virksomhedspant,
at pantsætteren driver virksomhed med køb
og salg af biler mv.
Herudover bliver det muligt at stifte virksomhedspant som et ejerpantebrev. Det
giver mulighed for at samme virksomhedspant kan bruges som sikkerhed i forhold til
flere kreditorer.
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Endvidere skabes der større klarhed om
reglerne og mulighederne for, at en
virksomhedsejer, som har givet pant i
virksomheden, efterfølgende kan finansiere
nyerhvervelser ved et særskilt pant eller
ejendomsforbehold.

Tryk
Rounborgs grafiske hus, Holstebro
Gengivelse i uddrag er tilladt
med tydelig kildeangivelse

Lovændringerne træder i kraft den 1. juli
2013.

Lovforslaget indeholder herudover en udvidelse af ordningen om virksomhedspant,
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