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Forord
Af alle de spørgsmål, vi får fra Regnskabsskolens kunder, er der
et enkelt, som ofte er gentaget: Hvad kan jeg trække fra? Svaret
er forskelligt fra gang til gang. Vi kan nemlig ikke alle trække
det samme fra. Der er store forskelle fra branche til branche
og endda fra virksomhed til virksomhed inden for den samme
branche.
Der er skrevet hyldemetervis af værker om, hvordan man skal
læse og forstå statsskatteloven og moms- og ligningsvejledningen. Det kan vi lade andre tygge drøv på. Denne bog er tænkt
som en kortfattet vejledning, som skal gøre dig i stand til selv at
vurdere, om en udgift kan trækkes fra i din virksomhed.
Bogen gælder som hovedregel både for selvstændige (almindelige enkeltmandsvirksomheder og I/S’er) samt selskaber (ApS og
A/S). Skattereglerne er nemlig som udgangspunkt ens; også når
man skal vurdere om et fradrag er relevant.
Mange flere bliver rige af at fokusere på at tjene pengene end ved
at forsøge at spare i dem skat. Hermed siger vi velkommen til
bogen om fradrag!
Søren Revsbæk og Anette Sand
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1.

Reglerne

Den første regel om fradrag

Brug alle dine fradrag, men ikke flere end der tilkommer dig.
Bogen her er ikke velegnet for dem, som er på research efter
ureglementerede skattebesparelser. Vores holdning til reglerne er,
at de er der for at blive brugt. Vi skal kende dem. Gå til grænsen,
men ikke over.

Den anden regel om fradrag

Køb ikke noget bare for at ”have noget at trække fra”. Køb det til
din virksomhed som er forretningsmæssigt fornuftigt.
Køb ikke kun på grund af skat, for du skal leve af dit overskud
på lang sigt – ikke af, hvad du kan spare i skat her og nu – og
skattebesparelsen betaler jo kun en del af udgiften. Hvis du betaler topskat, er skattebesparelsen ca. 56 %. Resten skal du selv
betale ud af virksomhedens overskud.
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1.1

Hvad betyder fradrag

For selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber taler man om to
typer fradrag:

Fradrag i den skattepligtige indkomst

Det vigtigste er skattefradraget, og når vi almindeligvis taler om
fradrag, er det fradraget i den skattepligtige indkomst, vi tænker
på. Det foregår sådan:
Skattepligtige indtægter
- fradrag i den skattepligtige indkomst
= grundlaget, der skal betales skat af
Det vil sige, at hvis vi har tjent 1.000 kr. men har fradragsberettigede udgifter for 600 kr., skal der betales skat af de sidste 400
kr. Hvis vi glemmer nogle fradrag, kommer vi til at betale skat
af et højere beløb end reglerne angiver, vi skal.

Momsfradrag

Momsfradrag er noget andet. Faktisk er det helt forkert at tale
om fradrag. I stedet for hedder det at afløfte moms. Altså at
fjerne momsen fra udgiften.
F.eks.: Hvis du køber en ting til 100 kr. inkl. moms, så er de 20
kr. moms. Sælgeren har nemlig beregnet sin salgspris til 80 kr. +
25 % moms. Det er 80 kr. + 20 kr. = 100 kr. Når du laver momsregnskab, skal du have momsen retur så din reelle udgift bliver
80 kr. Som altovervejende hovedregel kan momsregistrerede
virksomheder altid få moms retur, når de køber ting i virksomheden. Men det er altså ikke et fradrag i den forstand. Det er
bare at få momsen retur.
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Nogle gange har virksomheden et skattemæssigt fradrag for en
udgift men ikke momsfradrag. Nogle gange er der tale om et
delvist momsfradrag. Derfor vil der under emnerne i kapitel 3,
hvor forskellige fradrag bliver gennemgået, være en lille note om
momsfradraget også. Bogen som helhed handler om fradrag i
den skattemæssige indkomst. Vi henviser til ”Bogen om moms”
af Anette Sand, som er udgivet i samme serie som denne bog,
hvis du vil læse mere om momsreglerne.
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