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Lederen           Ann H. Frederiksen

Vi kan takke vores nye redaktør Elisabeth Weber for at bladet 
nu er på banen igen. Det er bare så dejligt. Elisabeth Weber 
har planer om at udgive 2 blade årligt. Næste blad bliver til 
sommer 2016. Så er der nogle informationer, som VIRKSOMME 
kvinder kan få glæde af, så skriv endelig til Elisabeth.
Vi vil dog fortsat også sende nyhedsbreve ud til vore med-
lemmer. 
På grund af valget den 3. december om retsforbeholdet, blev 
VIRKSOMME kvinders Christiansborgmøde den 25. novem-
ber flyttet frem til den 6. april 2016. Så husk at sætte kryds i 
kalenderen. 
”Med lov skal land bygges” står der over indgangen til Fol-
ketingssalen på Christiansborg. Vores folketingsmedlemmer 
skal fortsat også have kendskab til dagens Danmark udenfor 
Christiansborg. Det hjælper VIRKSOMME kvinder gerne med. 
Blandt andet i vores Fællesudvalg som nævnes andet sted i 
bladet, Virksomhedsforum, via medlemsskabet af Håndværks-
rådet og på vores Christiansborg møder. 
Vores folketingsmedlemmer skal kende de små og mellem-
store virksomheders forhold, så de også kan have fokus på 
og forståelse for vores virksomheders dagligdag. Det var 
derfor med stor glæde, at vi i vores virksomhed forleden fik 
besøg af folketingsmedlem Jane Heitmann, Venstre og Trine 
Bramsen, Socialdemokratiet, i forbindelse med valget om 
retsforbeholdet.

Efter min mening har 2015 været et valgår, som har været 
præget af, til tider trættende mudderkastning politikerne 
imellem, i stedet for at drøfte og diskutere politik. Derfor var 
det en fornøjelse at få besøg og høre Jane Heitmann og Trine 
Bramsen stå sammen på tværs af rød og blå blok om en fælles 
sag og snakke politik.  
At tale med folketingsmedlemmerne selv, giver en anden for-
nemmelse for, hvad de foretager sig og vice versa. Det gjorde 
indtryk på dem at høre, hvor mange forskellige produkter og 
brancher der leveres til, fra en lille Maskinfabrik med 19 ansatte 
på Midtfyn. Dermed håber og tror jeg også på, de ved selvsyn 
kunne se vigtigheden af, at vi fortsat uddanner og skal have 
dygtige håndværkere fremadrettet. Det var Jane Heitmann og 
Trine Bramsen nu heller ikke i tvivl om, men det er altid noget 
andet selv at opleve det. 
Med ønsket om en rigtig glædelig jul til jer og jeres familie, 
vil jeg hermed gerne takke for i år og håbe, I alle får et rigtig 
dejligt og lykkebringende 2016.

De bedste december hilsner,
Ann Frederiksen

Landsformand, VIRKSOMME kvinder

Bladet på banen igen

Fra venstre: Jane Heitmann, 
Trine Bramsen og Fleming 

Frederiksen
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Som ny redaktør af VK-bladet vil jeg ger-
ne fortælle lidt om mig selv. Jeg er næ-
sten 56 år gift og har 3 sammenbragte 
drenge alle over 29 år.
Jeg er indehaver af EW SilverOutdoor 
som sælger jagt- og fritidstøj samt tilbe-
hør, en web shop med showroom som 
har åbent 2 aftener om ugen fra 17 til 
20. Desuden arbejder jeg fuldtids i vor 
søns firma, Varde Oliefyr Service, som 
oliefyrstekniker. 
Jeg er ægte Vestjyde, som kalder en skovl 
for en skovl og en spade for en spade det 
vil sige siger tingene som de er og er ikke 
god til at ”pakke en masse ind i vat”.
Indtil juli 2010 tilhørte Varde Oliefyr Ser-
vice min mand og jeg, vi generationsskif-
tede som sagt i 2010 hvorefter både min 
mand og jeg fortsatte i virksomheden 
som ansatte, således at vi fik et glidende 
generationsskifte, min mand gik der efter 
af på efterløn for godt to år siden. Sidelø-
bende med dette var jeg i 10 år sekretari-
ats leder i vor brancheforening.
Jeg er dybt involveret i organisations ar-
bejde på landsplan, bestyrelsesmedlem 
siden 2009 i vor brancheforening OSS 
(Olie- & gasbrænder Service Sammen-
slutningen) her af 4 år som formand, nu 
næstformand. Formand, på fjerde år i OR-
udvalget (Oliefyrsservicebranchens Regi-
streringsordning) som er en kvalitetssik-

rings ordning for oliefyr, en af de få som 
foretager fysisk stikprøve kontrol ude hos 
slutbrugeren. Jeg er næstformand i vor 
brancheforening OSS (Olie- & gasbræn-
der Service Sammenslutningen) og ikke 
mindst næstformand i VIRKSOMME kvin-
der, Sydvestjyllands afdeling. Desuden 
har jeg siden 2006 været redaktør for 
OSS’ brancheforenings blad ”Flammen” 
som udkommer 4 gange årligt.
Som den hårde kvinde jeg er, trives jeg 
med at der stilles krav til mig. Ligeledes 

forventer jeg at andre udfører det arbejde 
som er aftalt og overholder ” deadlines” 
uden at skulle huskes på det flere gange.
Min fritid bruger jeg gerne sammen med 
min mand og min jagthund Nick på jagt 
i både Danmark og i udlandet. Min have 
og ikke mindst i vort sommerhus i Polen 
er mine fristeder.
Jeg glæder mig meget til arbejdet som 
redaktør af VK-bladet og læse alt det 
”stof” som medlemmerne i fremtiden vil 
sende til mig.

Ny redaktør
Elisabeth Weber. 
Redaktør og indehaver af
EW SilverOutdoor
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Fyns Afdeling havde inviteret til lands-
konference, vi var 50 spændte og for-
ventningsfulde VIRKSOMME kvinder, der 
mødte op. Vi startede med en lækker buf-
fet til frokost og fik anvist fine værelser.
Efter at vi var indkvarteret gik turen på gå-
ben ned i byen til Middelfart Sparrekasse, 
hvor vi blev bænket i et mødelokale, og 
budt velkommen til byen af Borgmester 
Steen Dahlstrøm, han har været borgme-
ster i 30 år, i de godt 100 år der har været 
borgmestre i Danmark er han nummer 4 
i denne kommune, de holder længe i det 
område. Borgmesteren fortalte lidt om 

byen/ kommunen, om forskellige tiltag, 
for at få området på landkortet, en af de 
sidste nye ting er Bridge Walking, for dem 
der tør er dette garanteret en fantastisk 
oplevelse, og se en del af Danmark fra 
toppen af Lillebæltsbroen.
Så blev vi budt velkommen til Sparekas-
sen af erhvervschefen, der fortalte om 
hvordan Sparekassen blev grundlagt i 
1853 af en af byens slagtermestre, der 
mente at ” almuen” skulle have hjælp og 
mulighed for at blive vejledt i at føre et 
liv i ”sparsommelighed, tarvelighed, og 
arbejdsomhed” jo jo intet mindre, dette 

har jeg faktisk Googlet mig til, lidt sjov 
læsning.
Der blev fortalt om det at være Garant i 
Sparekassen, dem har de 15.000 af. Spare-
kassen er også valgt, for 14. år i træk, til en 
af Danmarks bedste arbejdspladser, flot. 
Der var stor spørgelyst, som altid, når vi 
er sammen.
Så kom der 2 erhvervsdrivende kvinder 
fra gågaden, Gitte fra Esmaralda og Gitte 
fra Tess, de var meget nervøse, de fortalte 
om at drive butik i gågaden og om samar-
bejdet med de andre butikker, samt om-
liggende i center, de havde også prøvet at 
have en netbutik sammen med, for Esma-
ralda gik det fint, men Tess havde droppet 
det igen. De fortalte om hvad det er der 
driver dem, til livet som selvstændig og 
at det er noget man enten er eller ikke er, 
(det kender vi jo alt til). Vi fik tilbud om at 
komme i butikkerne og shoppe, det gik 
fint, shoppegenet fungerede.
Så gik turen tilbage til hotellet, hvor vi 
kunne nå en omklædning, inden vi, på 
klokkeslæt, skulle stå klar til Surprice, 
dette viste sig at være 2 unge damer, der 
skulle prøve lære os ”alt ” om at synge 
Gospel, siger prøve, det lød vist lidt spe-
cielt, men de unge damer bøvlede løs i 
lidt over en time, med stor tålmodighed. 
Hvor godt lød, vil jeg ikke nævne.
Så blev det tid til festbuffet, hold da op 

Landskonference 30. – 31. oktober 2015
på Park Hotel i Middelfart
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et udvalg og lækker mad. Der blev hyg-
get, snakket og sunget på både fynsk og 
sønderjysk. Der var 2 heldige vindere af 
en Bridge Walking tur, det bliver spæn-
dende om de tør!!
Lørdag morgen var vi klar igen, her skulle 
Mette Øder, fortælle om sund planlæg-
ning, sund krop i et sundt sind, samt for-
dybelse i den gode smag. Et altid aktuelt 
emne, spændende og hun gjorde det 
rigtig godt.
Så kom dagens sidst foredragsholder, 
wow en smuk farvestrålende helt klædt 
i rødt, dame som hedder Odile Poulsen, 
hold da op en personlighed, at kunne 
fortælle om et liv i vold, sexmisbrug, og 
senere prostitution, samt andre ubeha-
gelig ting, som hendes liv har bestået af, 
det var en virkelig stærk men også stor 
oplevelse, hun gjorde det på en måde 

så man sad med hjertet oppe i halsen og 
tænkte, ingen skal have det sådan, men 
vi ved jo desværre at det er der.
I dag har hun et liv med mand og børn, 
men må så desværre slås med at søn-
nen er alvorligt syg, håber det går bedre, 
og ønsker denne spændende kvinde alt 
godt.
Vi var mange der købte hendes bog, jeg 
er ved at læse den, men tager bogen 
over flere gange, det er barsk læsning.  
Jeg kunne skrive meget mere, men vil 
anbefale hvis man er interesseret at gå 
ind og læse om hende, man kan læse 
meget på nettet.
Dette var i skrivende stund ud af hukom-
melsen, om mine oplevelser fra en dejlig, 
sjov, god og lærerig Landskonference.
Laila Haahr Hansen, Sydvestjyllands af-
deling 
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Landskonference
2015
på Park Hotel
i Middelfart

EW SilverOutdoor  
Kvalitets  jagt-  og  fritidstøj  
til  konkurrencedygtige  priser	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
	  

Hostrupvej  27.  6710  Esbjerg  V.  Tlf.:  2344  4303  
www.ewsilveroutdoor.dk	  
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For de der ikke tidligere har hørt om Fæl-
lesudvalget kan fortælles, at det består 
af Landbrug og Fødevarer, Familieudval-
get under Landbruget, De Samvirkende 
Købmænd samt VIRKSOMME Kvinder. 
Herudover deltager en repræsentant fra 
Håndværksrådet som observatør.

Fra VIRKSOMME kvinder deltager p.t. 
Landsformand Ann Frederiksen, Hanne 
Lund, Give og undertegnede. Udvalget 
mødes to gange om året, og sekre-
tariatsfunktionen går på skift. Denne 
funktion består af indkaldelse til mødet, 
ledelse og referat af dette, samt ikke 
mindst udformning af diverse breve til 
relevante ministre. Brevene godkendes 
af de øvrige i udvalget, inden afsendelse. 
Det seneste møde blev afholdt den 5. 
november hos Landbrug og Fødevarer.

I mere end 25 år har vi mødtes, og nogle 
vil nok spørge: ”Hvad kan I dog blive ved 
med at mødes om”? Ja, det er utroligt, 
men nødvendigt. De der har været med 
i foreningen i mange år vil vide, at det 
ikke er forgæves. Henvendelser til po-
litikere skal gentages og gentages, og 
der kommer hele tiden nye ministre og 
folketingsmedlemmer, der intet kender 
til mindre virksomheders forhold, og 
som skal informeres om mangelfuld 
lovgivning i forhold til selvstændige og 
til medarbejdende ægtefæller. Det er 
også nødvendigt, at forslagene kommer 
fra flere forskellige organisationer for at 
underbygge nødvendigheden og give 
styrke til forslagene. 

Det er især det sociale område, udvalget 
beskæftiger sig med. Her er der igennem 
årene sket store fremskridt vedrørene 
lønforhold for medarbejdende ægtefæl-
ler, sygedagpenge, barselsdagpenge, 
arbejdsløshedsdagpenge, efterløn og så 
videre inden for både de medarbejden-
des og de selvstændiges rækker.

På sidste møde blev der drøftet flg.:

Barselsudligningsfonden for
selvstændige.
Her havde forrige regering vedtaget et 
forslag, der var acceptabelt og gav mu-
lighed for at også selvstændige/medar-

bejdende i personligt ejede virksomhe-
der kunne få en tillægsdækning under 
barsel.
Det indebar, at alle selvstændige skulle 
indbetale et lille beløb – 326 kr. om året. 
Der indbetales jo i forvejen til fonde for 
alle de ansatte, men denne gang ville det 
da komme vor egen gruppe til gode. De 
fleste ejere af anparts- og aktieselskaber 
er i forvejen dækket ind, enten via barsel.
dk eller via deres organisationer. Ordnin-
gen skulle træde i kraft fra oktober i år.

Men, men…. Det viste sig, at opkrævnin-
gerne blev sendt ud til alle, der havde 
haft B-indkomst. Det vil sige også for 
eksempel en pensionist, der havde holdt 
foredrag og modtaget betaling herfor. 
Det gør jo ikke en person til selvstændig.

Man kunne have set på opkrævningsmo-
dellen og tilrettet denne, eller i stedet for 
at have en separat fond for selvstændige 
så inkludere de selvstændige under bar-
sel.dk. Men nej, den nye regering har ved 
arbejdsminister Jørn Neergaard Larsen 
besluttet at skrotte loven helt!!! 
Der er naturligvis sendt protestskrivelser, 
men om det hjælper vides ikke. 
Planen er, at ordningen skal ophøre pr. 
1. april 2016 med en overgangsordning 
for de berørte personer i den mellemlig-
gende periode.

Dette er et eksempel på, at udvalget sta-
dig har sin berettigelse, for som så ofte 
før er det et skridt frem, og to tilbage. 
Vi må forsøge igen med påvirkning af 
politikere.

Herudover drøftede udvalget:
De mange ændringer i sygedagpenge-
lovgivningen, gældende for både ansat-
te og ejere, og ligeledes Dagpengekom-
missionens forslag. Vi følger udviklingen 
med henblik på de selvstændige.

Tro- og Love-erklæringerne 
Ved medarbejdende ægtefællers udtræ-
den af virksomheden har fungeret godt 
i følge 3 års evalueringen, og vi regner 
med, at denne ordning, der sparer me-
gen administration, kan fortsætte. 

ATP
I forbindelse med optagelse i ATP, er der 
et mærkeligt hul i lovgivningen og  det 
har desværre været der i mange år:
Man kan som ny selvstændig i personligt 
ejet virksomhed kun fortsætte frivilligt 
i ATP-ordningen, hvis man har været 
lønmodtager i mindst tre år forinden!!! 
Besynderlig ordning, der rammer unge, 
der starter tidligt som selvstændige. Vi 
har set flere eksempler på nogle, der 
ikke kan blive omfattet og ønsker derfor 
3 års reglen væk. Den gælder nemlig 
ikke, hvis man etablerer sin virksomhed 
i selskabsform fra starten. Så skal man 
være med fra dag 1.

wSelvstændiges og medarbejdendes
sygedagpengeforsikring:
Et område vi og vore samarbejdspart-
nere har arbejdet med i mange år er de 
selvstændiges sygedagpengeforsikring. 
Disse har hidtil været en privat udgift, 
men under den forrige regering blev der 
indgået et forlig med den daværende 
opposition, der indebar, at udgiften ville 
blive et ligningsmæssigt fradrag i skat-
ten i stedet for en privat udgift. Det er 
helt klart en forbedring, men ikke det 
vi ønskede. Vi ønsker, at udgiften skal 
være en driftsudgift i virksomheden i 
lighed med alle de andre sociale udgifter 
der bogføres, og ligesom det gøres i en 
virksomhed i selskabsform. Ligningsfra-
draget er en ringere ordning økonomisk, 
men ikke mindst er der risiko for, at en 
anden regering pludselig fjerner fradra-
get igen. Det er set før, og derfor arbej-
der vi videre med denne mærkesag.

De seneste breve, der blev sendt til den 
tidligere regering, fik vi desværre ikke 
svar på, men nu er det nye personer, der 
sidder på posterne, og derfor tager vi fat 
igen med vore henvendelser.
Vibeke Broman

Sidste nyt fra 
FÆLLESUDVALGET

Vibeke Broman
VIRKSOMME kvinder
Lovgivningsudvalget
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Normalt skal selskaber, fonde og andre 
juridiske personer indgive selvangivelse 
senest 6 måneder efter indkomstårets 
udløb. Et selskab med regnskabsafslut-
ning 30. juni 2015 ville derfor på nu-
værende tidspunkt normalt være langt 
fremme med selvangivelsestallene for 
regnskabsåret 2014/15, fordi disse under 
normale omstændigheder skulle sendes 
til SKAT inden udgangen af 2015. Men 
det skal de ikke i år. Der er faktisk frist 
helt frem til den 1. september 2016.

Sidste år blev selvangivelsesfristen for 
indkomståret 2014 udskudt. Dels fordi 

digitaliseringen af selvangivelsen for 
de juridiske personer voldte SKAT større 
problemer end forventet i forhold til det 
it-system, der håndterer selvangivelsen. 
Dels fordi SKAT samtidig tog et nyt un-
derskudsregister i brug.

I første omgang blev selvangivelsesfri-
sten for 2014 fastsat til den 1. august 
2015, men blev den efterfølgende for-
længet med yderligere en måned og 
samtidig blev selvangivelsesfristen for 
indkomståret 2015 udskudt til den 1. 
september 2016.
Når selvangivelsesfristen også blev ud-

skudt for indkomståret 2015 skyldtes 
det et ønske om at give SKAT tid til at 
udvikle en løsning for så mange selska-
ber som muligt i forhold til en konkret 
underskudsberegning på basis af oplys-
ningerne i underskudsregistret.

Den forlængede selvangivelsesfrist 
gælder, uanset hvilket regnskabsår sel-
skabet benytter. Et selskab med regn-
skabsafslutning 30. juni vil derfor for 
regnskabsåret 2014/15 have frist med 
selvangivelsen frem til den 1. septem-
ber 2016. Derefter vender vi tilbage til 
hovedreglen. Det betyder, at selskabet 
for regnskabsåret 2015/16 skal indsende 
selvangivelse inden udgangen af 2016. 
Altså to selvangivelser med få måneders 
mellemrum.

Jens Pedersen
Direktør
BDO Danmark

Selskaber har
også forlænget 
selvangivelsesfrist
for 2015

Sidste år blev selvangivelsesfristen for selskaber midlertidigt for-
længet på grund af overgangen til en digitaliseret selvangivelse 
og etableringen af et underskudsregister. Udskydelsen gælder 
også for indkomståret 2015.

Danmark i tal 
2015 
Et statistisk snapshot af Danmark 
og danskerne.

• Danmark er et lille land, der mest 
består af øer og vand. Hver dansker har 
omkring 1,5 meter kystlinje at boltre sig 
på. Højeste punkt er Møllehøj med 171 
meter, den største sø er Arresø med 40 
km2, og den længste å er Gudenåen, 
som strækker sig 176 km gennem Jyl-
land, som for øvrigt udgør 69 pct. af 
landets samlede areal. 
• Vi er blevet flere og flere i de seneste 
år, og samlet var der 5,7 mio. danskere 1. 
januar 2015. Det stigende befolkningstal 
skyldes, at der indvandrer flere, end der 
udvandrer, men også at der fødes flere, 
end der dør. Danskerne udgør for øvrigt 
0,8 promille af Jordens befolkning. 
• Den danske befolkning er også ble-
vet ældre end for 25 år siden. Dengang 

var hver femte over 60 år, i dag er det 
hver fjerde. Hver fjerde dansker har i dag 
rundet 60 år, mens det kun gjorde sig 
gældende for hver femte i år 2000. Mere 
end 1.000 nulevende danskere har fejret 
deres 100 års fødselsdag. Antallet af fol-
kepensionister har rundet millionen. 
• Dette skyldes måske, at danskernes 
livsstil har ændret sig med hensyn til 
rygning, alkohol, kost og motion gen-
nem de sidste årtier. Vi lever generelt 
sundere. I 1980 var halvdelen af dan-
skerne rygere, mens det nu er mindre 
end hver femte. Generelt er danskernes 
kost blevet mindre fed, og vi drikker en 
smule mindre alkohol. 
• Bilen er vores foretrukne transport-
middel, og 85 pct. af danskernes trans-
port tilbagelægges i en bil. Volkswagen 
var det mest populære bilmærke i 2014 
efterfulgt af Peugeot og Ford, målt ved 
antallet af nyregistrerede køretøjer. En 
ny bil kører i gennemsnit 21,9 km på li-
teren - det er 5,7 km længere end i 2007.
Kilde Danmarks statistik
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Loftet for fradrag bliver fra næste år hæ-
vet med 3.000 kr. til 18.000 kr. pr. person, 
men i modsætning til nu bliver der tale 
om et sammensat fradrag. Udgifter til 
hushjælp kan fremover kun fradrages 
med op til 6.000 kr. pr. år pr. person, 
mens udgifter til håndværksarbejde kan 
fradrages med op til 12.000 kr. pr. år 
pr. person. Det er fortsat kun udgifter 
til arbejdsløn inklusive moms, der kan 
fradrages.

Når det gælder arten af de arbejder, 
der berettiger til fradrag, kommer der 
ifølge den offentliggjorte aftale 11 nye 
typer på positivlisten. Til gengæld er 
der andre, der forsvinder, mens noget 
er uændret.

De nye
1.  Reparation og forbedring 

af skorstene
2. Afmontering af brændeovne

3.  Installation af intelligente bygnings-
installationer

4.  Solafskærmning af vinduer og 
glasdøre

5.  Installation af luft-til-luft 
varmepumper

6.  Udgifter til rådgivning om 
energiforbedringer

7.  Sikring af yderdøre og vinduer mod 
oversvømmelse

8.  Lægning af vandgennemtrængelige 
belægninger i indkørsel mv.

9.  Fjernelse af bygningsdele, der 
indeholder asbest

10.  Installation af ladestik til el-biler
11.  Udgifter ved tilslutning til 

bredbånd

Det uændrede 
I forhold til boligens ydre rammer kan 
der også fremover opnås fradrag for ud-
gifter til udskiftning af ruder, vinduer og 
døre samt til udvendigt malerarbejde. 

Dog ikke maling af tag. Der kan også 
opnås fradrag for udgifter til installation 
af solfangere, solceller og til husstands-
vindmøller.
Og når det gælder hushjælpen, kan der 
også i 2016 og 2017 opnås fradrag for 
udgifter til rengøring, vinduespudsning, 
børnepasning og til hjælp i haven, men 
altså med et loft på 6.000 kr. pr. år pr. 
person. I gennemsnit 1.000 kr. om må-
neden for et ægtepar.

Det falder væk
Udgifter til reparation eller fornyelse 
af køkken og bad kan fra nytår ikke 
længere fradrages. Det samme gælder 
udgifter til gulvarbejder samt udgifter 
til indvendigt maler- og tapetserarbejde.

 

Selvstændiges indskud på ratepensioner 
Verden går ikke under. Også i 2015 kan selvstændige indskyde 
penge på ratepensioner. De bliver fra nytår blot underlagt det 
samme loft, som gælder for lønmodtagere. På livrenter kan de 
indskyde ubegrænset. 

 

 

 
 

 Danmark 

For nylig var der en dagbladsannonce fra et pengeinstitut med 
overskriften ”Nu stopper festen for de selvstændige”. Den indeholdt 
en opfordring til selvstændige om at søge rådgivning, fordi ordningen 
med indbetaling af op til 30 % af virksomhedens overskud på en 
ratepension med fuldt skattefradrag ”ophører ved årets udgang”. 

Det er imidlertid ikke rigtigt. Det eneste, der sker, er, at selvstændige 
fra 2015 i det væsentlige bliver omfattet af de samme regler, som 
gælder for lønmodtagere. 

Det betyder, at de bliver omfattet af det loft, der gælder for 
indbetalinger til ratepensioner og som i 2015 udgør et beløb på 51.700 
kr. Vælger de i stedet at indbetale på en livsvarig livrente, gælder der 
– ligesom for lønmodtagere – ikke noget loft. For større indbetalinger 
kan lønmodtagere dog blive omfattet af reglen om 
fradragsfordeling/opfyldningsfradrag, hvilket ikke gælder for 

Steen	  Mørup	  Seniorskattekonsulent	  
E-‐mail:	  stm@bdo.dk	  	  

Steen Mørup  
Direktør
BDO Danmark

 Håndværkerfradrag
– 11 nyheder på positivlisten

Lad ikke gamle minder 
gå i glemmebogen.

Kom ind og få dem overspillet 
fra videofilm til DVD 

inden det er for sent.

● Lad ikke værdifulde 
optagelser gå tabt.

● Vi afspiller livets store 
begivenheder fra 

bånd til DVD.

● Kig ind til Connie og få 
et uforpligtende tilbud!

WWW.VOJENSRADIO.TV.DK

RADIO.TV

RADIO.TV

VOJENS

VOJENS

salg - service - montage - forhandler alle kendte TV-mærker

vojens.radiotv@gmail.com
www.vojensradiotv.dk

Vestergade 8 . 6500 Vojens. 7454 1211/2835 0339
Hirsevej 19 • 6100 Haderslev • Telefon 74 52 70 92

www.soenderjydsk-kaal.dk • post@soenderjydsk-kaal.dk
Følg os på Facebook

Noget er uændret. Noget er nyt. Og noget falder væk. Det blev 
resultatet af den politiske aftale om det håndværkerfradrag, der 
skal gælde for 2016 og 2017. Skillelinjen mellem hushjælp og 
håndværkerhjælp bliver mere skarp.
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Tab	  på	  debitorer	  -‐	  kan	  du	  opnå	  momsfradrag?	  	  

SKAT	  udsendte	  den	  16.	  september	  2014	  et	  styresignal,	  hvori	  de	  præciserer,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  betingelse	  for	  at	  opnå	  momsfradrag	  på	  
tilgodehavender	  over	  3.000,	  at	  fordringen	  har	  været	  forsøgt	  inddrevet	  via	  en	  uafhængig	  inkassovirksomhed.	  

Hvis	  en	  kunde	  ikke	  betaler	  sit	  tilgodehavende,	  har	  den	  sælgende	  virksomhed	  mulighed	  for	  at	  regulere	  sit	  momstilsvar	  på	  det	  
tidspunkt,	  hvor	  det	  er	  afgjort,	  at	  pengene	  ikke	  kommer	  ind.	  Det	  præcise	  tabstidspunkt	  kan	  værre	  svært	  at	  fastlægge,	  hvis	  kunden	  
ikke	  er	  under	  konkurs	  eller	  anden	  form	  for	  insolvensbehandling.	  

Momsmæssigt	  skelner	  man	  mellem	  tilgodehavender	  over	  og	  under	  3.000	  kroner	  inkl.	  moms.	  

Tilgodehavender	  under	  3.000	  kan	  reguleres	  på	  det	  tidspunkt,	  hvor	  virksomheden	  eller	  dennes	  advokat	  eller	  et	  inkassofirma	  har	  
forsøgt	  at	  inddrive	  gælden,	  men	  uden	  held,	  og	  der	  ikke	  har	  været	  samhandel	  med	  kunden	  det	  sidste	  år.	  Det	  sidste	  er	  dog	  ikke	  et	  
krav.	  

For	  tilgodehavender	  over	  3.000	  er	  kravene	  større.	  Her	  er	  det	  ikke	  tilstrækkeligt	  med	  en	  konkret	  vurdering	  af	  den	  enkelte	  debitors	  
mulighed	  for	  at	  betale,	  men	  der	  skal	  også	  være	  foretaget	  en	  passende	  indsats	  for	  at	  inddrive	  tilgodehavendet	  under	  hensyntagen	  til	  
forholdet	  mellem	  fordringens	  størrelse	  og	  de	  omkostninger,	  der	  er	  forbundet	  med	  inddrivelsen	  af	  fordringen.	  Og	  så	  er	  det	  normalt	  
en	  forudsætning	  –	  men	  ikke	  et	  krav	  –	  at	  samhandlen	  med	  kunden	  er	  stoppet.	  

Der	  er	  ikke	  fastsat	  nogen	  øvre	  beløbsgrænse	  på	  tilgodehavendet	  med	  hensyn	  til,	  hvornår	  en	  intern	  vurdering	  anses	  for	  værende	  
tilstrækkelig.	  Der	  er	  i	  praksis	  givet	  fradrag	  på	  fordringer	  op	  til	  10.000	  kroner.	  

Virksomheder,	  der	  ikke	  har	  fået	  foretaget	  regulering	  af	  deres	  momstilsvar,	  fordi	  de	  anså	  det	  som	  en	  betingelse	  for	  at	  opnå	  fradrag,	  
at	  tilgodehavendet	  skulle	  have	  været	  forsøgt	  inddrevet	  gennem	  en	  inkassovirksomhed,	  kan	  nu	  anmode	  om	  genoptagelse	  af	  
afgiftstilsvaret	  fra	  og	  med	  afgiftsperioder	  påbegyndt,	  men	  ikke	  udløbet	  i	  juni	  måned	  2010.	  Anmodningen	  om	  genoptagelse	  skal	  
være	  SKAT	  i	  hænde	  senest	  6	  måneder	  efter	  styresignalets	  offentliggørelse.	  

	  

Ved revisionen af 2014-regnskaberne har 
syv ud af 10 revisorer rettet væsentlige 
fejl i regnskabsmaterialet hos virksom-
hederne. Hvis fejlene ikke var blevet 
rettet, er der risiko for at kreditorerne 
havde givet lån og kredit på et forkert 
grundlag. Fejl i virksomhedernes skat-
tebetalinger er en yderligere risiko 
Fejl i virksomhedens skattegrundlag og 
kreditgivning til virksomheder på forkert 
grundlag. Det vil være konsekvensen, 
hvis væsentlige fejl i virksomhedernes 
regnskabsgrundlag ikke blev rettet i for-
bindelse med revisionen af regnskabet. 
Det svarer størstedelen af revisorerne 
i en undersøgelse fra FSR – danske re-
visorer. 
I alt svarer syv ud af 10 revisorer, at deres 
revision af virksomhedernes 2014-regn-
skaber har betydet, at virksomheds-
ledelserne har rettet væsentlige fejl i 
virksomhedernes regnskabsgrundlag. 
”Undersøgelsen viser, at revisorerne fin-
der og retter væsentlige fejl i regnska-
berne. Væsentlige fejl er fejl, der har 
betydning for banker, leverandører og 
andre, der bruger regnskaberne til at 
handle på. Det skal politikere og myn-

digheder være opmærksomme på, når 
de overvejer muligheden for at lempe 
revisionspligten”, siger administrerende 
direktør i FSR – danske revisorer Char-
lotte Jepsen, og tilføjer:
”Det handler ikke alene om kontrol, det 
handler også om at reglerne er kompli-
cerede og virksomhederne har behov 
for revisorernes bistand”. 
Der, hvor revisorerne oftest finder fejl 
er i virksomhedernes opgørelser af va-
relageret og i vurderingen af, hvorvidt 
virksomhedernes skyldnere kan betale 
deres regninger. Syv ud af 10 revisorer 
svarer således, at de oftest finder væ-
sentlige fejl i opgørelsen af varelageret, 
mens to ud af tre revisorer svarer, at de 
oftest retter fejl, der vedrører skyldnere. 
Det kan fx være regninger for varesalg 
og ydelser, som virksomhedens kunder 
endnu ikke har betalt.

Revision sikrer korrekt skattebetaling
På spørgsmålet om hvilke konsekvenser 
det ville have haft for virksomhedernes 
samhandelspartnere, hvis fejlene ikke 
var blevet rettet, svarer otte ud af 10 re-
visorer, at der ville være givet kredit på et 

forkert grundlagt. En tilsvarende andel af 
revisorerne – otte ud af 10 – svarer, at det 
ville have medført fejl i virksomhedernes 
skattegrundlag og dermed i deres skat-
tebetalinger. 
”For banker og kreditorer er det vigtigt 
at kunne fæste lid til oplysningerne i 
regnskabet. Hvis fejl i regnskabet ikke 
bliver rettet, er der risiko for at kredi-
torerne kommer i klemme, fordi de har 
givet lån og kredit på et forkert grund-
lag” siger Charlotte Jepsen, og uddyber:
”Revisorernes mellemkomst sikrer des-
uden, at virksomhederne betaler den 
korrekte skat – hverken en krone mere 
eller mindre. Revisionen fører nemlig 
i mange tilfælde til, at virksomhedens 
skattebetaling ændres. Når revisionen 
vælges fra der derfor risiko for, at stats-
kassen mister penge”, siger Charlotte 
Jepsen. 
En analysen fra analyseinstituttet Copen-
hagen Economics fra november 2014, 
viser, at SMV -virksomheder, som har fra-
valgt revision, betaler mellem 6.000 og 
22.000 kr. mindre i skat end tilsvarende 
virksomheder, der revideres.
Kilde: FSR

Syv ud af 10 revisorer finder
væsentlige fejl i virksomhedernes 
regnskabsmateriale
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En hidtil upåagtet gruppe af danske 
selskaber henslæber en svær tilværelse 
som levende-døde selskaber uden reel 
mulighed for at komme ud af deres gæld 
eller låne til at live op på ny.
 
Over 23.000 danske selskaber, svarende 
til hver tiende selskab, lever i en zombie-
lignende tilstand på kreditorernes nåde. 
Et zombieselskab er et tabsgivende sel-
skab med lav kreditværdighed, der ikke 
har indtjening til at afdrage på renter 
og gæld og derfor er fastlåst i en situa-
tion uden håb om bedring. Betegnelsen 
zombieselskab har hentet inspiration 
fra fiktionens og filmens verden. I USA 
og UK er betegnelsen ofte blevet brugt 
om nødlidende selskaber, der er ude af 
stand til at afdrage på deres gæld.
Resultatet er en del af en helt ny ana-
lyse foretaget af FSR – danske revisorer 
i samarbejde med kreditvurderingsinsti-
tuttet Experian. Analysen er baseret på 
et udtræk af 226.757 årsregnskaber fra 
Experians database. 
”Analysen viser, at vi har en situation, 
hvor en relativ stor del af danske selska-
ber henslæber en tilværelse som leven-
de-døde selskaber uden fremtidsudsig-
ter. Det er selskaber, der ikke kan låne 
penge, og som ikke kan investere og in-
novere. De bliver holdt kunstigt i live, alt 
imens de mister kunder, medarbejdere 
og økonomien sander mere og mere til”, 
siger Tom Vile Jensen, erhvervspolitisk 
direktør i FSR – danske revisorer. 
”Spørgsmålet er, om det er gavnligt for 

samfundet. I stedet for at holde liv i sel-
skaber uden vækst og med lav produk-
tivitet var pengene måske bedre brugt 
på nye og mere levedygtige initiativer. 
Omvendt er der nok også en del af disse 
selskaber, som repræsenterer en reel 
værdi samt arbejdspladser og som med 
den rette hjælp og rådgivning kunne 
blive til sunde virksomheder”, siger Jens 
Hjortflod, administrerende direktør i Ex-
perian.  

Holdt i live af kreditorerne
Som det fremgår af figuren, genererede 
53 pct. af de danske selskaber i 2014 
et negativt resultat før renter og skat 
(EBIT), hvilket betyder, at de reelt ikke 
har en indtjening i det pågældende år, 
der kan dække renter og afdrag på deres 
gæld. 12 pct. af selskaberne har oveni en 
soliditetsgrad under 10 pct. hvilket kan 
oversættes til, at selskaberne har belånt 
mere end 90 pct. af selskabets samlede 
værdier. Endelig har 10 pct. af selskaber-
ne både negativ EBIT, en soliditet under 
10 pct. og en meget lav kreditrating.  
 
Kilde: Experian og FSR

Ifølge Tom Vile Jensen er den meget 
lave rente formentlig en medvirkende 
årsag til zombiefænomenet. Med lave 
renter kan nødlidende selskaber holde 
sig levende-døde længe, hvis kredito-
rerne samtidig undlader at stille krav om, 
at selskaberne skal betale af på gælden. 
”En del af disse selskaber bliver uden 

tvivl holdt i live af deres kreditorer, der 
ikke ønsker at nedskrive deres tab. På 
lidt længere sigte er der dog en stor 
risiko for, at mange af disse selskaber 
bliver erklæret konkurs. Dermed stopper 
al aktivitet i selskaberne, og den værdi 
og de arbejdspladser, som selskaberne 
repræsenterer, forsvinder”, siger Tom 
Vile Jensen. 
Jens Hjortflod peger derudover på, at 
det er vigtigt for potentielle kreditorer 
og investorer, at de kan identificere zom-
bieselskaberne, inden de giver lån eller 
investerer: 
”Som kreditor eller investor har man en 
naturlig interesse i at kunne identificere 
inaktivitet i god tid, inden man handler. 
Vores fornemmeste opgave som kre-
ditbureau er at sikre, at vurderingerne 
bliver så nøjagtige som muligt, så vores 
kunder på den anden side heller ikke 
går glip af forretning.  Vi har værktøjer, 
der anslår risikoen for betalingsvanske-
ligheder 6-12 måneder i forvejen og 
bestræber os konstant på at udvikle nye 
features og forbedringer, der kan hjælpe 
vores kunder med at lokalisere disse sel-
skaber samt vurdere risici ved at handle 
med dem”, siger Jens Hjortflod, Experian    

Mange zombier inden for
handel og transport
Analysen viser, at det typiske zombi-
eselskab er et yngre og mindre selskab 
med en samlet værdi på fire mio. kr. eller 
derunder. Tre ud af fire zombieselskaber 
svarende til godt 17.000 selskaber er 10 
år eller yngre. 
Ser man på branche, finder man den 
største andel zombieselskaber inden for 
branchen Handel og transport mv. Knap 
22 pct. af alle zombieselskaber er inden 
for handel- og transportbranchen, som 
også repræsenterer selskaber inden for 
hotel og restauration. Den næststørste 
gruppe af zombieselskaber findes inden 
for gruppen af holdingselskaber, som 
udgør 17, 3 pct. af alle zombieselskaber. 
Også branchegruppen Erhvervsservice 
har med 11,8 pct. en relativ høj andel 
zombier.
Kilde: FSR

Hver tiende 
danske selskab er
et zombieselskab
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København & Omegn

Det er med stor glæde at vi i København & Omegn kan byde
Nordsjælland velkommen til vores nye  fælles afdeling.
Pr. 1.1.2016 vil Nordsjælland og København være 1 afdeling.
Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde.
                                                                                            Bente Svendsen

Facebook – en nye måde at kommunikere på    
Netværksgruppen for de erhvervsaktive i København havde i 
2013 en Facebook-aften, hvor vi fik vist og fortalt hvad Face-
book kan bruges til og hvilke regler der er for virksomheder. 
Det blev en god aften og omtalen af aftenen med de øvrige 
medlemmer gjorde at bestyrelsen blev opfordret til at holde 
et medlemsmøde, åben for alle medlemmer. 
Vi fik den engagerede under-
viser Susanne Fasting, der ar-
bejder for 3F og er chef for 
medlemskommunikation til 
at komme igen. Hun undervi-
ser journalister og advokater 
og nu virksomme kvinder. 
I september 2015 mødte 22 
medlemmer op på Restaurant 
Kareten på Amager til spis-
ning og efterfølgende Face-
book-kursus, hvor Susanne 
blandt gennemgik Facebooks 
udbredelse, opsætning og indstillinger af ens egen profil, ven-
nelister samt brugen af Facebook, for eksempel forskellen 
på: ’Like’, ’Kommentar’ og ’Del’ . Susanne mailede sit oplæg / 
diasshow til formanden og deltagerne har fået det, så vi kan 
opfriske punkterne. 
Nogle medlemmer havde ikke en Facebook profil (endnu), 
andre havde brugt Facebook i flere år, men vi fik alle en spæn-
dende aften med mange ivrige spørgsmål og gode svar. 
Der var sket flere nye ting og ændringer siden sidst og der 
udvikles hele tiden nyt, derfor blev bestyrelsen opfordret til 
at gentage kurset i 2016.
Hold øje med hvornår og hvor, se arrangementer på VK-hjem-
mesiden - glæd jer

Referent: Susan Baerens, København

Nordjylland

Virksomme Kvinder Aalborg Afd.
I september holdt vi Regionsmøde sammen med Nordvestjyl-
land. Besøget foregik i Aalborg Lufthavn der er blevet udvidet 
og der vil nok komme flere, da den vokser godt. Der var et 
pænt fremmøde.

I oktober var vi til modeshow ved Lions i Aalborg og så var vi 
til en spændende konference i Middelfart.

Det er altid rart at mødes med jer rundt om i landet.

Nu har vi så lige holdt julemøde hos Aase og er klar til et nyt år.
Nordjyllands afd.

Jette Larsen

Nordvestjylland

STOR TAK til Elisabeth
Nordvestjyllands afdeling vil gerne sige tak til Elisabeth Weber, 
fordi du har tilbudt at stå for Virksomme Kvinders blad.
Bladet er en utrolig dejlig ting at have med, når vi er på virk-
somhedsbesøg, når vi sender materiale til potentielle medlem-
mer – og sidst men ikke mindst glæder vi os altid til at modtage 
bladet – og se, hvad der nu er sket i lokalafdelingerne siden 
sidst – eller hvem der har nogle vise ord, som vi alle kan have 
gavn af.
Bladet er en vigtig del af Virksomme Kvinder – betyder noget 
for os alle, og er med til at fortælle hvem vi er.
Derfor skal du have en STOR tak fra os alle i Nordvestjylland.

Lisette H. Pedersen

Virksomhedsbesøg.
Mandag den 2. november var vi 21 personer (ægtefæller var 
inviteret med) på besøg på FRONTEGO  i Nykøbing Mors.
Frontego blev grundlagt i 1990 med en produktion af bordpla-
der. I dag er virksomheden ordreproducerende inden for fron-
ter til køkkener og bad, hylder og baldakiner samt spiseborde.
Firmaet er underleverandør til mange af de store køkkenfir-
maer og man kan altså ikke købe privat hos dem.
Vi blev vist rundt på virksomheden af ejeren Tage Odgaard 
og bagefter fortalte han os om firmaet og dens udvikling. 
Frontego var derefter vært ved et flot kaffebord. Under kaf-
fen svarede Tage Odgaard på spørgsmål fra de, som havde 
yderligere spørgsmål om firmaet.
En overraskelse for mange af os, var at der nu fremstilles fronter 
til skabe med linoleum og læder på. Det var rigtig spændende 
at se de nye designs med linoleum og læder. I showrummet så 
vi blandt andet et flot spisebord med læderoverflade.
Et rigtigt spændende virksomhedsbesøg!

Jette Mikkelsen, Nordvestjylland

Virksomhedsbesøg på Vejlernes NaturFriskole
Den 24. august besøgte Virksomme Kvinder, Nordvestjylland 
sammen med vores mænd
Vejlernes NaturFriskole, hvor 2 af vores nye medlemmer, Kaja 
og Jane, er ansat.
Skolen blev oprettet i 2011 – og skolen har også tilknyttet en 
børnehave. Skolen har godt 100 børn i alderen 0-13 år og har 
23 del- og fuldtidsansatte.

Skolen har følgende visioner:
”Vi vil inddrage alle egnens unikke ressourcer i undervisningen. 
For både strand, fjord, skov og eng
kan efter vores mening være med til at udvikle børnenes sund-
hed, motorik og intellekt på en anden
måde end et traditionelt klasseværelse.
Børnene skal sanse konkret for at forstå ”ting” bedre”.

Vi fik en super rundvisning både ude og inde – og efterføl-
gende var vi samlet i fællesrummet,
hvor skolelederen mfl. fortalte om skolens historie, dagligdag, 
mål og visioner.

LOKALSTOF
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Vi fik indtrykket af en skole med ansatte, som virkelig er ildsjæle 
og som brænder for deres skole –
og en skole, som også ser det som en meget vigtig ting at være 
en stor del af lokalsamfundet.

Skolen hviler på disse søjler:
• Fællesskab og et solidt fagligt fundament       
• Trivsel
• Lokale ressourcer                                                     
• Lokalt samlingssted
                                                         
Skolen har også nogle fantastiske faciliteter, hvor en stor del af 
det er blevet til via masser af frivillige arbejdstimer og bidrag 
fra lokale virksomheder.
Det var en rigtig dejlig aften med masser af indtryk og fortæl-
linger – og ingen af os var i tvivl om,
at børnene dér får et godt fagligt fundament samtidig med, 
at der er fokus på et trygt og godt
børneliv.
Som prikken over i`et havde Kaja og Jane sørget for varm cho-
kolade og boller til os alle, inden vi tog hjem.

Lisette H. Pedersen

Sydvestjyllands afdeling 

Virksomheds besøg hos Syd Energi
I februar besøgte vi Syd Energis nye domicil i Kjersing ved 
Esbjerg. 
Bygningen er cylinderformet og med skråt tag, som hælder 
mod syd. Derved gøres det muligt for 1000 m2 solceller her, 
samt 950 m2 solceller på taget af lageret, at producere 250.000 
kWh strøm pr. år. Dette gør at huset er blandt de mest ener-
gieffektive i Europa. 
Huset er CO2 neutralt og producerer mere energi fra blandt 
andet sol- og jordvarme samt varmegenvinding, end energi-
forbruget til bygningens drift har behov for. Der er også 3 lags 
glas i vinduerne. 
Huset har 5 etager, og der er plads til 420 arbejdspladser. Da 
vi var på besøg, havde man 375 medarbejdere. 
Der er tænkt på et optimalt fysisk arbejdsmiljø. Alle arbejds-
pladser er placeret i naturligt sollys, og det cylinderformede 
atrium med glastag giver lys til midten af bygningen. Akustik-
ken er også helt i top. 
Fra kantinen, hvor der er 3 kokke og 3 køkken assistenter 
ansat, smagte vi lækre sandwich, og havde udsigt til ”Lyshø-
jen”. Lyshøjen er et kunstværk af billedkunstner Eva Koch og 
landskabsarkitekt Steen Høyer. Den ligger ved siden af en af 
indfaldsvejene til Esbjerg og er dannet af overskudsjord fra mo-
torvejsbyggeriet ved Esbjerg, efterfølgende er der placeret 19 
lamper, som tænder, når bilerne kører forbi på Vestkystvejen. 
 
Sommer udflugt 
Sommerudflugten gik til West Coast Minigolf i Blåvand, som 
vi har besøgt tidligere, men denne gang kunne vi spille, fordi 
det holdt tørvejr. 

Efterårs sæsonen blev skudt i gang
Åbningsaftenen efter sommerferien gik traditionen tro til Fun 
Bowling i Esbjerg. Denne aften er også rigtig hyggelig, både 
for spillere og heppere. Ikke mindst var der en masse erfarings 
udveksling efter sommer pausen. 

Netværks møde  
I september blev der budt ind til et netværksmøde på Re-
staurant Parken i Vognsbølparken, Esbjerg. Her kom en de-
monstratrice, som havde været nede og vende med stress, 
og kæmpet sig op igen, med det resultat, at hun kunne stå 
over for et publikum. Dog gjorde hun opmærksom på, at hun 
kunne blive nervøs og gå i stå. Nu var vi advaret, men hun 
klarede det så flot. 
Det var en tankevækkende proces, hun havde gennemgået. 
Det kunne vist ske for mange på arbejdsmarkedet. Vi sluttede 
med en lækker middag og gode snakke. 
  
Billed foredrag
Den 6. oktober mødtes vi igen på Restaurant Parken til et bil-
ledforedrag med Mette og Poul Nørup. De viste billeder fra 
en cykelferie, som startede ved Andermatt i Schweiz. Herfra 
cyklede de langs Rhinen til Rotterdam. 
Undervejs cyklede de også op i 2045 m højde, hvor man finder 
Rhinkilden Vorderrhein. De indrømmede, at det var hårdt, men 
meget spændende. 
De var gode fortællere, og viste flotte billeder til inspiration, 
bl.a. for os, der camperer og har cyklen med undervejs. 
Nogle ægtefæller deltog også denne aften, så ros til bestyrel-
sen for et godt program.

Julemøde
Den første torsdag i december mødtes vi traditionen tro til vort 
julemøde på Restaurant Parken i Esbjerg. Denne aften bruges 
altid til erfarings udveksling samt julehygge hvor vi slutter 
aftenen med at ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår.

VIRKSOMME kvinder 1/2015

Farve- og stilkonsulent 

Birgit Lillelund 
Viborgvej 316, Herrup · 7830 Vinderup 
www.cmb-vest.dk · lillelund@cmb-vest.dk · Tlf. 40 215 290 

farveanalyse · stiltest · makeup 
kursus · foredrag · netbutik

Bliv sikker i din stil og dine farver 
– og vis hvem du er!
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Haderslev Slamsuger 
Service A/S
• spuling

• slamsugning

• TV-inspektion

Langkær 29 · 6100 Haderslev

Tlf. 74 52 60 24
www.haderslevslam.dk · info@haderslevslam.dk

– vi renser også dit køkkenafløb!
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Lønoplysninger, kundelister, deltagerli-
ster og medarbejderoplysninger er ek-
sempler på data, som man ikke længere 
må opbevare på cloudtjenester som 
Google Drive, OneDrive og DropBox - 
medmindre man er sikker på, at data 
bliver i EU. Og det gør de næppe
Tusindvis af virksomheder bryder i dag 
persondatalovgivningen, hvis de gem-
mer almindelige eller følsomme person-
data som HR-oplysninger og kundedata 
på cloudtjenester som Google Drive, 
Microsoft OneDrive og Dropbox.
Det er situationen efter Safe Harbor-
dommen fra EU-Domstolen i oktober, 
som med et slag gjorde det ulovligt 
at opbevare persondata uden for EU. 
Medmindre man har en specifik databe-
handleraftale, hvilket langt de færreste 
har, vurderer en advokat:

Safe Habor
• Safe Habor-aftalen indebar, at de na-
tionale datatilsyn skulle lægge til grund, 
at store amerikanske cloud- og hosting-
leverandører - der var med i ordningen 
- generelt sikrede en så god beskyttelse 
af personoplysninger, at der ikke skulle 
foretages yderligere. En individuel be-
dømmelse skulle derfor ikke foretages.
• Safe Harbor-ordningen blev etable-
ret i 1998 for, at amerikanske selskaber 
kunne leve op til EU’s databeskyttelses-
direktiv.
• Det amerikanske handelsministe-
rium forhandlede principperne på plads 
med EU-Kommissionen med henblik på 
at undgå individuelle databehandleraf-
taler, når europæiske persondata skulle 
gemmes på amerikanske servere.
• EU besluttede i 2000, at amerikan-

ske selskaber, som fulgte Safe Harbor-
principperne, kunne sende data over 
Atlanterhavet.
• Imidlertid såede generaladvokaten 
for EU-Domstolen tvivl om ordningen, 
hvorefter EU-Domstolen erklærede af-
talen for ugyldig i oktober 2015.
• Indtil en ny Safe Harbor-ordning evt. 
kommer på plads, er det de enkelte EU-
landes datatilsyn, der skal sikre, at euro-
pæiske persondata lever op til bestem-
melserne i EU’s databeskyttelsesdirektiv, 
uanset hvor de opbevares.
»Tidligere overholdt man reglerne, når 
man fik hosted sine almindelige per-
sondata hos en leverandør, der var med 
i Safe Harbor-ordningen. I dag skal man 
selv finde et alternativt overførselshjem-
mel, f.eks. ved at indgå såkaldte stan-
dard contractual clauses, SCC-kontrakt, 
med sin leverandør i USA. Det er mit 
indtryk, at mange virksomheder ganske 
ofte ikke er klar over det og dermed ikke 
overholder det,« siger advokat og part-
ner i Bird & Bird, Nis Peter Dall.
Kravet gælder alle persondata, f.eks. 
almindelige løn-, HR- og kundedata, 
som mange danske virksomheder har 
liggende i Excel-ark på Google Drive.
Google har ikke svaret på Version2’s 
henvendelse om, hvor data bliver opbe-
varet, men sandsynligheden er meget 
stor for, at der ryger data over Atlanten. 
Virksomhederne kommer derved til at 
forbryde sig mod lovgivningen for per-
sondatasikkerhed.
Nis Peter Dall tilføjer, at man ud over 
ikke at overholde reglerne som dansk 
virksomhed kan bringe beskyttelsen af 
sine data i fare, hvis de f.eks. ligger på 
amerikanske servere, idet et af formå-

lene med overførselsordningerne er at 
sikre, at persondataene beskyttes.
»Det skal man være bevidst om, når man 
som dansk virksomhed overfører data til 
tjenester, der anvender datacentre i lan-
de uden for Europa,« siger Nis Peter Dall.
Overtrædelser af Persondataloven er i 
princippet strafbart.
»Vi ser dog ikke mange sager, og praksis 
er heller ikke at udstede store bøder,« 
tilføjer han.

I januar klapper fælden:
SCC-aftale eller træk data hjem
Datatilsynet har ifølge ham besluttet 
at give virksomheder en frist til januar 
til at få orden på deres alternativer til 
Safe Harbor.
»Derefter vil de påbegynde håndhæ-
velse. Man har jo haft siden oktober til 
at bringe orden i sagen. Enten kan man 
placere sine persondata i Europa, eller 
også kan man indgå en SCC-aftale med 
sin databehandler. Men det vil helt givet 
føre en del papirarbejde med sig,« lyder 
det fra Nis Peter Dall.
Flere industriselskaber, som Microsoft, 
har efterlyst en ny Safe Harbor-ordning.
Microsoft har også bedt Deutsche Tele-
koms T-Systems om at bygge datacen-
tre i Tyskland, så software- og cloud-
giganten kan tilbyde virksomheder med 
privacy højt på prioritetslisten hosting, 
der er sikret mod NSA’s og andre efter-
retningstjenesters allestedsnærværende 
snagen. Men foreløbig tyder alt på, at 
vores data stadig havner i USA.
Kilde: ing.dk, af Henning Mølsted

Ulovligt at gemme
data om kunder
eller medarbejdere
på Google Drive

 
 

Ulovligt at gemme data om kunder eller 
medarbejdere på Google Drive 
Lønoplysninger, kundelister, deltagerlister og medarbejderoplysninger er eksempler på data, som 
man ikke længere må opbevare på cloudtjenester som Google Drive, OneDrive og DropBox - 
medmindre man er sikker på, at data bliver i EU. Og det gør de næppe 

Tusindvis af virksomheder bryder i dag persondatalovgivningen, hvis de gemmer almindelige eller 
følsomme persondata som HR-oplysninger og kundedata på cloudtjenester som Google Drive, 
Microsoft OneDrive og Dropbox. 

Det er situationen efter Safe Harbor-dommen fra EU-Domstolen i oktober, som med et slag gjorde 
det ulovligt at opbevare persondata uden for EU. Medmindre man har en specifik 
databehandleraftale, hvilket langt de færreste har, vurderer en advokat: 

Safe Habor 
•   Safe Habor-aftalen indebar, at de nationale datatilsyn skulle lægge til grund, at store 

amerikanske cloud- og hosting-leverandører - der var med i ordningen - generelt sikrede en 
så god beskyttelse af personoplysninger, at der ikke skulle foretages yderligere. En 
individuel bedømmelse skulle derfor ikke foretages. 

•   Safe Harbor-ordningen blev etableret i 1998 for, at amerikanske selskaber kunne leve op til 
EU's databeskyttelsesdirektiv. 

•   Det amerikanske handelsministerium forhandlede principperne på plads med EU-
Kommissionen med henblik på at undgå individuelle databehandleraftaler, når europæiske 
persondata skulle gemmes på amerikanske servere. 

•   EU besluttede i 2000, at amerikanske selskaber, som fulgte Safe Harbor-principperne, 
kunne sende data over Atlanterhavet. 

•   Imidlertid såede generaladvokaten for EU-Domstolen tvivl om ordningen, hvorefter EU-
Domstolen erklærede aftalen for ugyldig i oktober 2015. 

•   Indtil en ny Safe Harbor-ordning evt. kommer på plads, er det de enkelte EU-landes 
datatilsyn, der skal sikre, at europæiske persondata lever op til bestemmelserne i EU's 
databeskyttelsesdirektiv, uanset hvor de opbevares. 

»Tidligere overholdt man reglerne, når man fik hosted sine almindelige persondata hos en 
leverandør, der var med i Safe Harbor-ordningen. I dag skal man selv finde et alternativt 
overførselshjemmel, f.eks. ved at indgå såkaldte standard contractual clauses, SCC-kontrakt, med 
sin leverandør i USA. Det er mit indtryk, at mange virksomheder ganske ofte ikke er klar over det 
og dermed ikke overholder det,« siger advokat og partner i Bird & Bird, Nis Peter Dall. 

Kravet gælder alle persondata, f.eks. almindelige løn-, HR- og kundedata, som mange danske 
virksomheder har liggende i Excel-ark på Google Drive. 

Google har ikke svaret på Version2's henvendelse om, hvor data bliver opbevaret, men 
sandsynligheden er meget stor for, at der ryger data over Atlanten. Virksomhederne kommer 
derved til at forbryde sig mod lovgivningen for persondatasikkerhed. 
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Pressemeddelelser - 18. nov. 2015  

Håndværksrådet glæder sig over, at 
erhvervsskolerne i hvert fald i 2016 får 
arbejdsro til at implementere reformen 
af erhvervsuddannelserne.
Vi er rigtig glade for, at skolerne får ar-
bejdsro til at arbejde med udviklingen 
af kvaliteten på erhvervsuddannelserne 
i det næste år. Det har vi efterlyst, fordi 
reformen ikke giver mening uden de 
nødvendige ressourcer i sektoren. Og 
nu kommer det så til at give mening i 
2016”, siger chefkonsulent i Håndværks-
rådet, Heike Hoffmann.
Håndværksrådet er hovederhvervsor-
ganisation for ca. 18.000 små og mel-
lemstore virksomheder og har været 
i tæt dialog med på politikerne for at 
få handling og ressourcer til at gen-
nemføre intentionerne bag den store 

reform af erhvervsuddannelserne, som 
implementeres netop nu. Og det ser ud 
til at være lykkedes for 2016.
Kampen slutter ikke her
Grønthøsteren kører dog fortsat hen 
over erhvervsuddannelserne i 2016, men 
stort set alle besparelser føres tilbage til 
sektoren, hvilket altså giver ro på i 2016. 
Skolerne og hele sektoren, herunder de 
virksomheder, der uddanner lærlinge, 
har dog brug for langsigtede løsninger.
”Vi har brug for løsninger, der rækker 
længere end det næste regnskabsår 
og ikke består af ekstraordinære løft 
og særlige puljer. Derfor vil vi fortsætte 
vores kamp for, at skolerne og sektoren 
som helhed får ro til at arbejde videre 
med reformen, kvaliteten og de dyg-
tige lærlinge, der går på skolerne”, siger 
Heike Hoffmann.
Implementeringen af reformen afsluttes 

ikke i 2016. Fra 2017 og frem vil der 
fortsat være behov for, at skolerne kan 
udvikle kvaliteten, tiltrække dygtige lær-
linge og styrke erhvervsuddannelserne 
som et godt og attraktivt valg efter 
folkeskolen. Håndværksrådet vil derfor 
fortsætte kampen for, at sektoren som 
minimum har de ressourcer, der er til 
rådighed nu.

Kontakt
Chefkonsulent Heike Hoffmann
på telefon 25 39 03 19
Kommunikationschef Frederik Faurby, 
telefon 51 34 43 77

Nyt fra kursusområdet:

Som I alle har læst i et nyhedsbrev, er det 
aftalt, at vi skal have næste kursusdag 
den 15. april 2016.
Jeg er i gang med at planlægge og til-
rettelægge dagen, men har pt. ikke fået 
det hele på plads.

 Jeg kan dog løfte sløret lidt:
Vi starter kl. 9.00 og slutter ca. kl. 16.00. 
Jeg satser på at kurset holdes omkring 
Middelfart. 
Tema for dagen er: ”Jeg gjorde det sk..” 
og dagen vil bl.a. give alle deltagere en 
personlig sejr – og det gør forhåbentligt 
ikke noget I føler jer ”høje”, når I tager 
hjem.

Jeg vil sende mere information ud me-
dio januar, men kryds allerede dagen 
af, I jeres kalender, så vi bliver mange 
til endnu en dag i VIRKSOMME kvinder 
gode selskab.

På gensyn
Anette Laursen
Kursusleder

Af chefkonsulent for
uddannelsesudvalget

Heike Hoffmann

Aftale giver arbejdsro til 
erhvervsskoler i 2016

Ønskes mærkedage offentliggjort
kontakt redaktøren på mail.

Fra håndværksrådet

Uddannelsesudvalget i Håndværksrådet

Vi har lige fået en lille rapport omkring den undersøgelse som Uddannelses 
udvalgt i Håndværksrådet sendte ud til alle medlemmerne her i efteråret. Jeg 
syntes faktisk det er flot, der er 94 VIRKSOMME kvinder, der har deltage. Især 
Sønderjyderne har været gode til at svare.  Svarerne viser, at Vi alle generelt er 
godt informeret om det at have lærlinge på normale vilkår. Det er lidt anderledes 
når vi taler om korte aftaler af forskellige slag eller EUX lærlinge, noget jeg gerne 
vil informere om i et fælles forum, men også gerne til et arrangement hos jer i 
lokalafdelingerne eller individuelt. 

Hvis I gerne vil se hele rapporten, er I velkommen til at maile, så sender jeg den.

Ellers er det jo stadig den nye uddannelsesreform for erhvervsuddannelserne, der 
er i spil. Der har i efteråret været meget fokus på de urimelige vilkår og bespa-
relser  erhvervsuddannelserne igen havde fået stillet i udsigt. Håndværksrådet 
har i den forbindelse været aktive medspillere for at sikre at kvaliteten, der med 
reformen skulle højnes ikke i stedet igen skulle devalueres. Læs pressemedde-
lelsen fra Håndværksrådet fra den 18. november.
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Jubilæumsgratiale og
fratrædelsesgodtgørelse
En medarbejder kan få jubilæumsgaver 
på op til 8.000 kr. skattefrit ved 25, 35, 40, 
45 og 50 års ansættelse i virksomheden, 
uden at det er skattepligtigt.
Medarbejdere i en virksomhed kan få 
skattefri jubilæumsgaver på op til 8.000 
kr. skattefrit, hvis virksomheden har 
25-årsjubilæum eller har bestået i et 
antal år deleligt med 25. Alle fuldtids-
ansatte skal have det samme beløb i 
jubilæumsgratiale, og deltidsansatte skal 
have en forholdsmæssig andel.
Arbejdsgiveren kan trække udgifterne 
fra som driftsomkostning.
Fratrædelsesgodtgørelse på op til 8.000 
kr. er også skattefri.

Lejlighedsgaver af sædvanligt
omfang er skattefrie
Der er ingen faste grænser for værdien 
af lejlighedsgaver. Lejlighedsgaver større 
end, hvad der almindeligvis anses for 
passende, er dog fuldt skattepligtige. 
Er en lejlighedsgave af usædvanlig stør-
relse, skal medarbejderen betale skat.
Arbejdsgiveren kan trække gaver fra som 
en driftsomkostning.
Lejlighedsgaver er almindelige gaver, 
der markerer en privat mærkedag ek-
sempelvis i forbindelse med fødsels-
dag, barnedåb, konfirmation, bryllup 
og lignende.

Spørg SKAT
Du kan spørge SKAT og få et bindende 
svar, hvis du er i tvivl om, hvad en hand-
ling vil betyde for dig eller din virksom-
hed.
Et bindende svar fra os er din dokumen-
tation for, hvad en handling vil betyde 
for dig eller din virksomheds betaling 
af skat, moms eller afgifter.

• 400 kr. koster det at få et bindende svar
• Vi svarer normalt inden for 3 måneder.
• Et bindende svar gælder højst i 5 år.

VÆRD AT VIDE

VIRKSOMME kvinder 1/2015

Satser for kørselsfradrag 2016
Kørselsfradrag (0-24 km) Intet fradrag

Kørselsfradrag (indkomstgrænse for ekstra befordringsfradrag) 260.400 kr.

Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage ) 90 kr.

Kørselsfradrag (Storebæltsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 15 kr.

Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med bil/motorcykel pr. passage) 50 kr.

Kørselsfradrag (Øresundsforbindelsen med kollektiv trafik pr. passage) 8 kr.

Kørselsfradrag 25-120 km 199 øre/km

Kørselsfradrag over 120 km 100 øre/km

Kørselsfradrag over 120 km i visse udkantskommuner 199 øre/km

Kørselsgodtgørelse – satser 2016
Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år) 363 øre/km

Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel i egen bil eller motorcykel ud over 20.000 km/år) 199 øre/km

Skattefri kørselsgodtgørelse (kørsel på egen cykel, knallert eller EU-knallert) 52 øre/km

Pension  2016
Aldersopsparing/aldersforsikring/ supplerende engangssum 28.900 kr.

Opfyldningsfradrag for pensionsindbetalinger 48.200 kr.

Ratepension og ophørende alderspension (maksimumgrænse) 52.400 kr.

Personalegoder 2016
Personalegoder - med konkret sammenhæng med arbejdet (bagatelgrænse) 5.800 kr.

Personalegoder - uden konkret sammenhæng til arbejdet (bagatelgrænse) 1.100 kr.

Værdi af fri bil (beregnes af mindst) 160.000 kr.

Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) 25 pct.

Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) 20 pct.

Værdi af fri sommerbolig (uge 22-34) 0,50 pct. pr. uge

Værdi af fri sommerbolig (øvrige uger) 0,25 pct. pr. uge

Værdi af fri telefon, computer og internet 2.700 kr.

Kost og logi 2016
Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i Danmark) 75 kr.

Kostgodtgørelse for turistchauffører (pr. døgn ved rejse i udlandet) 150 kr.

Kostgodtgørelse for øvrige lønmodtagere (pr. døgn) 477 kr.

Logigodtgørelse (pr. døgn) 205 kr.

Rejsefradrag (maksimumgrænse) 26.200 kr.
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Lokalformænd
Fyn 
Doris Marie Krarup Mogensen
Tlf. 22321536
Mail: dkm@familie.tele.dk

Herning og Omegn 
Wenche Fløe 
Tlf. 97 18 32 11 - Aften: 20 88 81 47
Mail: jktryk@mail.dk

København og Omegn 
Bente Svendsen
Tlf. 32 34 01 30
Mail: bente@virksommekvinder.dk

Nordjylland (Aalborg/Vendsyssel)
Jette Bay Larsen
Mobil 28 87 63 03
Mail: bjarnelarsen@stofanet.dk

Nordsjælland 
Inge Andersen
Mobil 21 23 50 26
Mail: ia@finnandersen.dk

Nordvestjylland 
Lisette Holst Pedersen
Tlf. 97 96 53 54
Mail: lisette@bygge-murerfirmaet.dk

Sydsjælland
Dorthe Hansen
Tlf. 50 50 14 28
Mail: dorthe@fiskepigen.dk

Sydvestjylland 
Laila Haahr Hansen
Mobil 28 45 40 87
Mail: lailaogpoul@esenet.dk

Sønderjylland 
Lene D. Nielsen
Mobil 29 28 66 30
Mail: lene@sac-center.dk

Vejle og Opland 
Hanne Lund
Tlf. 75 73 54 22
Mail: lundegeskov@gmail.com

Vestsjælland 
Gerly Larsen
Tlf. 59 18 59 96 
Mail: gl@larsen.mail.dk

Østjylland
Anette Laursen
Mobil 23 23 95 76
Mail: alc@alc-consulting.dk

Kontaktperson Bornholm  
Pia Bybech Gudbergsen
Tlf. 56 95 39 70 
Mail: pia@tnbornholm.dk

Indmeldelse skal foregå på 
www.virksommekvinder.dk
Er du i tvivl 
– kontakt lokalformanden

Strategi
•  VIRKSOMME kvinder arbejder med lovgivning, netværk og uddannelse 

på tre niveauer:

 Det personlige niveau:
  Hvad der har betydning for dig som person.

  Det lokale-/virksomhedsmæssige niveau:
  Hvad der har betydning for dig og din virksomhed.

 Det samfundsmæssige niveau:
  Hvad der har betydning set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt.

Mission
•  At give kvinder i selvstændigt erhverv optimale betingelser for succes 

og udvikling.

Vision
•  Vi skal være den forening af kvinder, som er den væsentligste drivkraft i 

dansk erhvervsliv.

   Håndværksrådet 
  -  Erhvervspolitisk interesseorganisation, der har til formål at virke for 

bedst mulige vilkår for små og mellemstore virksomheder i Dan-
mark. ww.hvr.dk

   Kvinderådet
  -  Paraplyorgani sa tion for en lang række for eninger, der arbejder for 

kvinders rettigheder og sociale, fag lige, økonomiske og kulturelle 
interesser.  www.kvinderaadet.dk

Medlemsskabet betyder ikke nødvendigvis, at vi er enige i alle synspunkter 
fremført af disse organisationer.

Vi er medlem af:

VIRKSOMME kvinder 
tilbyder spalteplads for annoncering til følgende priser pr. blad: 

1/8 side H:63 x B:89,5 mm kr. 400,- 1/3 side H:85 x B:184 mm kr. 1.000,-
1/6 side H:85 x B:89,5 mm kr. 600,- 1/2 side H:130 x B:184 mm kr. 1.350,-
1/4 side H:130 x B:89,5 mm kr. 800,- 1/1 side H:265 x B:184 mm kr. 2.550,-

1 bagside H:227 x B:184 mm kr. 3.000,- ved 4 gange kr. 11.000,-

For medlemmer: 
Annoncering vedrørende receptioner og taksigelser o.lign. kr. 175,- 

Reproklar annonce bedes tilsendt: 
Elisabeth Weber, Hostrupvej 27, 6710 Esbjerg V.
Mail: elisabeth.m.weber@gmail.com
Bladet udkommer i ca. 1.600 eksemplarer. Alle priser er ekskl. moms. 



Pensionsrådgivning 
og gratis pensionstjek
Ring 3393 8600 eller
besøg www.pfs.dk

Smallegade 10 · 2000 Frederiksberg 
Tlf. 33 93 86 00 · info@pfs.dk · www.pfs.dk

I 2015 kan du indskyde op til
51.700 kr. på ratepension. 

Men er du selvstændig, der ikke
driver virksomhed i selskabsform,
kan du fortsat indbetale op til 30
procent af det skattepligtige over-

skud i din virksomhed på en liv-
rente og få fuldt fradrag for indbe-
talingen.

Pension er vigtig!
30% reglen gælder stadig. 
Vi kommer gerne til et møde - det koster ingenting
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Afsender:

VIRKSOMME kvinder
Bente Svendsen
Peder Lykkesvej 31
2300 København S
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