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Kom godt i gang med egen virksomhed

Det gælder som iværksætter om at fokusere på det, du brænder
for og er god til, og at få hjælp til de områder, hvor du ikke er på
hjemmebane.

Den daglige bogføring og regnskab
En erhvervsdrivende skal opfylde en række pligter med hensyn til
bogføring og udarbejdelse af regnskab m.v. Ifølge bogføringsloven

Ønsker du at starte egen virksomhed? Så læs her svarene

har den selvstændige erhvervsdrivende pligt til at bogføre virksomhe-

på en række af de spørgsmål, som måske trænger sig på,

dens indtægter og udgifter samt udarbejde et egentlig regnskab.

og som kan få økonomisk betydning for din fremtid som

Der findes i dag webbaserede økonomistyringsprogrammer, hvor

selvstændig.

du skal bruge en internetadgang for at få adgang til dit regnskab.
Revisor kan således også få adgang til dit regnskab og assistere
helt eller delvis med bogføringen.

Artiklen omhandler i store træk de mest almindelige spørgsmål
omkring skat, moms og afgifter, men er på ingen måde udtøm-

Alle indtægter og udgifter skal kunne dokumenteres over for SKAT

mende, og det kan derfor anbefales, at der i den konkrete situa-

for derved at kunne bevise, at bogføringen og regnskabet er udar-

tion søges professionel hjælp.

bejdet korrekt. Derfor skal man gemme alle bilag for udgifter og
indtægter.

Start med at udarbejde en miniforretningsplan, som beskriver den
virksomhed, der skal etableres, og som samtidig er en plan over,

Virksomhedsform

hvordan virksomheden skal drives. Det vil gøre det nemmere at

Iværksætteren skal træffe beslutning om, hvorvidt virksomheden

overbevise bank og evt. andre om idéen.

skal drives som selskab eller være personligt ejet. I beslutningen

På www.startvaekst.dk kan du få målrettet vejledning, hvis du er

indgår en række overvejelser om fx risiko, kapitalkrav, regnskabs-

iværksætter. Derudover vil en revisor kunne yde den nødvendige

krav, skat mv.

rådgivning og assistance om fx:

En personligt ejet virksomhed er den mest simple virksomhedsform, og iværksætteren kan, såfremt det ønskes, senere ændre

•
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Registrering af virksomhed, herunder moms, lønsumsafgift,

den personligt ejede virksomhed til et selskab.

ændring fra lønmodtager til selvstændig

I en personligt ejet virksomhed kan du vælge mellem tre regelsæt

•

Budgetter

for beskatning: Personskattereglerne, virksomhedsordningen og

•

Bogføring

kapitalordningen. Du beslutter selv, hvilken ordning du vil vælge.

•

Regnskab

Iværksætteren kan også drive virksomheden i selskabsform, enten

•

Skattemæssig rådgivning

som aktieselskab eller et anpartsselskab.
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Det vil være for omfattende at komme nærmere ind på fordele og

For det andet skal ydelsen kun-

ulemper ved de forskellige virksomhedsformer, men det er altid

ne karakteriseres som en behand-

en god idé at kontakte din revisor og andre privatpraktiserende

ling i momsmæssig forstand (behand-

diætister, FaKD eller SKAT, før du træffer dit valg.

lingskravet). Det betyder, at momsfritagelsen
alene omfatter indgreb med det formål at forebygge, diagnostice-

Momsregistrering

re, behandle og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sund-

Hvis der er en formodning om, at virksomhedens momspligtige

hedsmæssige uregelmæssigheder (anomalier).

salg overstiger kr. 50.000 inden for en 12-måneders periode, skal
virksomheden momsregistres.

Som eksempler på situationer, hvor kostrådgivning er momsfritaget,

Momsregistreringen kan foretages elektronisk via www.webreg.dk

kan nævnes personer, der er diagnosticeret med følgende lidelser:

eller ved at indsende en blanket om virksomhedsstart til
Erhvervsstyrelsen.

•

Diabetes

•

Hjerte-/karsygdomme

Fritagelse for momsregistrering

•

Mavesygdomme

Momsloven fritager en del aktiviteter for moms, herunder kostråd-

•

Tarmsygdomme

givning.

•

Leversygdomme

•

Nyresygdomme

SKAT har udsendt en vejledning (styresignal), der specifikt rede-

•

Spiseforstyrrelser, herunder anoreksi, bulimi, underernæring mv.

gør for, hvornår kostrådgivning er en momsfritaget tjenesteydelse.

•

Allergi overfor enkelte/flere fødevarer

Vejledningen er et supplement til en tidligere offentliggjort vejledning, der omhandler de generelle betingelser for momsfritagelse

Ernæringsvejledning til personer med forhøjet blodtryk, forhøjet

for sundhedsydelser.

bloksukker, forhøjet kolesterol samt personer med svær overvægt
(BMI større end 30), er også momsfritaget.

To betingelser skal være opfyldt, før en ydelse i form af kostrådgiv-

Anden kostrådgivning og vejledning, hvor formålet eksempelvis er

ning kan anses for omfattet af momsfritagelsen for sundhedsydelser.

skønhed eller velvære, opfylder ikke behandlingskravet, hvorfor
der skal opkræves moms af disse ydelser.

For det første skal ydelsen udføres som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv (uddannelseskravet). Er leve-

Kursus-, foredrags- og skribentvirksomhed

randøren autoriseret som klinisk diætist (eller diætist) i henhold til

Generelt set er kursusvirksomhed omfattet af momspligten, mens

autorisationslovens kapitel 18, vil leverandøren opfylde uddannel-

det modsatte reelt gør sig gældende for foredragsvirksomhed.

seskravet. Andre faggrupper, såsom ernæringsterapeut, kostvejle-

Dog er det ofte svært at vurdere, hvor foredragsvirksomheden

der og professionsbachelor i human ernæring, vil også kunne

slutter, og kursusvirksomheden starter. SKAT har i den forbindelse

opnå momsfritagelse.

oplyst, at der skal være tale om foredragsvirksomhed med et
kunstnerisk indhold, før foredraget kan anses for momsfritaget.
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Ved vurdering af, om den enkelte skal momsregistreres, gælder

skal have karakter af driftsudgifter, som det har været nødvendigt

50.000 kr.- grænsen. I den forbindelse skal samtlige af vedkom-

at afholde, inden virksomheden starter. De udgifter, iværksætteren

mendes momspligtige ydelser medtages ved opgørelsen heraf.

har afholdt inden for de seneste seks måneder før virksomhedens start, kan normalt fradrages.

Skribentvirksomhed, hvor der udarbejdes artikler og lignende til

Hovedreglen for det skattemæssige fradrag er, at den skal være

aviser og diverse fagblade mm., er fritaget for moms som journal-

afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten.

listvirksomhed.

Momsfradrag
Lønsumsafgift

Som udgangspunkt har momspligtige virksomheder fuldt moms-

Som en direkte følge af, at kostrådgivning med et behandlings-

fradrag for udgifter, der bruges til den momspligtige aktivitet.

mæssig formål er momsfritaget, vil mange kostrådgivere skulle

Hvis udgiften anvendes til både momspligtige (anden kostrådgiv-

registreres for og betale lønsumsafgift.

ning og vejledning) og momsfrie formål (sundhedsydelser), kan
der alene opnås delvis fradragsret for momsen.

Virksomheden er dog kun registreringspligtig for lønsumsafgift,
hvis afgiftsgrundlaget overstiger kr. 80.000 årligt.

Der er hjælp at hente
Det kan virke overvældende at tage skridtet og starte for sig selv.

Afgiftsgrundlaget beregnes som lønsummen (hvis man har ansat-

Lysten til at have fod under eget bord vil for de fleste betyde stor

te) + over/underskud, opgjort efter reglerne for opgørelse af skat-

arbejdsglæde. Men bekymringerne omkring økonomi og den

tepligtig indkomst. Lønsumsafgiften udgør 3,08 pct.

administrative byrde melder sig ofte også, og mange spørger sig
selv, om det overhovedet kan lade sig gøre.

Udgifter til opstart af virksomhed
I forbindelse med opstarten af virksomheden skal der påregnes

Hvis du har gjort op med dig selv, at det er det, du brænder for,

en del udgifter. De moms- og skattemæssige fradragsmuligheder

så tag springet og bliv selvstændig. Der er hjælp at hente til at

for udgifter i forbindelse med opstarten er beskrevet nedenfor.

komme i gang.

Iværksætteren vil kunne få fradrag for udgifter, fx til udstyr, husleje, telefon, løn og reklame mv. Husleje, telefon, løn og reklame

amo@n-c.dk, lmv@n-c.dk

LÆS MERE

Et styrket samarbejde skal knække fedmekurven
Regionerne ser i en ny rapport nærmere på effekten af livsstilsintervention hos overvægtige og lægger op til at styrke samarbejdet på området. Læs mere på http://www.regioner.dk/Aktuelt/Nyheder/2012/November/Et+styrket+samarbejde+skal+kn%C3%A6kke+fedmekurven.aspx
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