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Indhold i dette nyhedsbrev: 

Varmeservicedagen 
Der var stort engagement blandt deltagerne både i Århus og Tåstrup under 

Varmeservicedagene i maj. Deltagerne kom fra alle dele af branchen og dækkede 

serviceområder for både olie- og gaskedler samt varmepumper og hybridløsninger. Også 

uddannelsesstederne og de medvirkende værtsorganisationer stillede op. Udveksling af faglig 

viden skete både i salen og ved besøgene på de seks udstillingsstande. Flere af dagens temaer 

var målrettet ESS´s og OR’s medlemmer, så det kan undre, at ESS og OR-medlemmerne var 

relativt beskedent repræsenteret blandt deltagerne. 

 

Se eller gense alle indlæg fra Varmeservicedagen her 

 

Skattefrie godtgørelser er arbejdsgiverens ansvar 
Kære arbejdsgivere. Det kan koste jer kassen, hvis I ikke kontrollerer jeres medarbejderes 

køresedler og rejsebilag i tilstrækkelig grad. Ved I for øvrigt, hvordan I dokumenterer, at I har 

udført en sådan kontrol? 

 

Reglerne om udbetaling af skattefrie kørepenge og diæter forudsætter, at arbejdsgiveren fører 

kontrol med de oplysninger, som medarbejderne på kørselsbilag og rejseafregninger afgiver til 

brug for udbetalingen. Sker dette ikke, bliver godtgørelserne skattepligtige med ofte mindst tre 

års tilbagevirkende kraft. 

 

Skattefri rejsegodtgørelse (diæter) 
Arbejdsgiveren kan vælge at udbetale skattefri rejsegodtgørelse til kost, logi og 

småfornødenheder, når du rejser i forbindelse med dit arbejde. Rejsen skal vare mindst 24 

timer. Rejsegodtgørelse udbetales skattefrit efter standardsatser. Det kaldes også for diæter. 

 

Kørselsgodtgørelse - skattepligtig og skattefri 
En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere for 

erhvervsmæssig kørsel efter nogle faste satser. 

 

Konsekvenser, når regnskabet indberettes for sent 
En mindre overskridelse af fristen har ingen væsentlige konsekvenser. Ved større 

fristoverskridelser kan ledelsen pålægges bøder, og hjælper det heller ikke, kan selskabet uden 

videre sendes til tvangsopløsning i skifteretten.  
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Varmeservicedagen 
Der var stort engagement blandt deltagerne både i Århus og Tåstrup under 

Varmeservicedagene i maj. Deltagerne kom fra alle dele af branchen og dækkede 

serviceområder for både olie- og gaskedler samt varmepumper og hybridløsninger. Også 

uddannelsesstederne og de medvirkende værtsorganisationer stillede op. Udveksling af 

faglig viden skete både i salen og ved besøgene på de seks udstillingsstande. Flere af dagens 

temaer var målrettet ESS´s og OR’s medlemmer, så det kan undre, at ESS og OR-

medlemmerne var relativt beskedent repræsenteret blandt deltagerne. 

 

Kristian Vielwerth fra Teknologisk Institut (kendt blandt OR-folk for sin rolle som 

sekretariatsleder) er ansvarlig for Varmeservicedagene og ser frem til at bruge de mange 

input der kom på dagen, til at sætte et skarpt program igen til næste år. Har du et ønske 

eller en god ide til dagen, er du altid velkommen til at tage direkte kontakt til Kristian 

Vielverth. Ring eller SMS direkte til 7220 2007 eller skriv til kvh@teknologisk.dk 

Indtryk fra dagen 

 

 

mailto:ess-sek@teknologisk.dk


NYHEDSBREV JULI 2019 

 
 

Energibranchens Service Sammenslutning l Gregersensvej l 2630 Taastrup l Danmark l ess-sek@teknologisk.dk 
 
 

LANDSDÆKKENDE BRANCHEFORENING 

 

 

 

 

mailto:ess-sek@teknologisk.dk


NYHEDSBREV JULI 2019 

 
 

Energibranchens Service Sammenslutning l Gregersensvej l 2630 Taastrup l Danmark l ess-sek@teknologisk.dk 
 
 

LANDSDÆKKENDE BRANCHEFORENING 

 

 

 

 

 

mailto:ess-sek@teknologisk.dk


NYHEDSBREV JULI 2019 

 
 

Energibranchens Service Sammenslutning l Gregersensvej l 2630 Taastrup l Danmark l ess-sek@teknologisk.dk 
 
 

LANDSDÆKKENDE BRANCHEFORENING 

 

 

 

 

mailto:ess-sek@teknologisk.dk


NYHEDSBREV JULI 2019 

 
 

Energibranchens Service Sammenslutning l Gregersensvej l 2630 Taastrup l Danmark l ess-sek@teknologisk.dk 
 
 

LANDSDÆKKENDE BRANCHEFORENING 

 

 

 

 

mailto:ess-sek@teknologisk.dk


NYHEDSBREV JULI 2019 

 
 

Energibranchens Service Sammenslutning l Gregersensvej l 2630 Taastrup l Danmark l ess-sek@teknologisk.dk 
 
 

LANDSDÆKKENDE BRANCHEFORENING 

Skattefrie godtgørelser er arbejdsgiverens ansvar 
Af Tanya Honore Schultz, BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 

 

Kære arbejdsgivere. Det kan koste jer kassen, hvis I ikke kontrollerer 

jeres medarbejderes køresedler og rejsebilag i tilstrækkelig grad. Ved I 

for øvrigt, hvordan I dokumenterer, at I har udført en sådan kontrol? 

Reglerne om udbetaling af skattefrie kørepenge og diæter forudsætter, 

at arbejdsgiveren fører kontrol med de oplysninger, som 

medarbejderne på kørselsbilag og rejseafregninger afgiver til brug for udbetalingen. Sker 

dette ikke, bliver godtgørelserne skattepligtige med ofte mindst tre års tilbagevirkende kraft. 

Selvom det er medarbejderens skatteansættelse, der i sådanne tilfælde ændres, så ender 

regningen næsten altid på arbejdsgiverens bord. Enten fordi skattemyndighederne gør 

gældende, at firmaet hæfter for ikke-indeholdt kildeskat af godtgørelserne, eller fordi 

arbejdsgiveren frivilligt indgår aftale med myndighederne om at betale medarbejderens skat. 

Eller også fordi arbejdsgiveren i en civil retssag dømmes til at erstatte dennes tab. 

 

Hæftelse 

Medarbejderen hæfter naturligvis også for sin egen skat. Der er således tale om solidarisk 

hæftelse, når arbejdsgiveren hæfter for ikke indeholdt kildeskat mv., men 

skattemyndighederne er ikke forpligtet til først at søge skatten inddrevet hos den ansatte. 

De må gerne starte hos arbejdsgiveren, som i så fald får et regreskrav mod medarbejderen. 

Betaler arbejdsgiveren skatten uden at kræve beløbet godtgjort hos medarbejderen, udløser 

dette en ny skatteregning til den ansatte, idet denne normalt vil være skattepligtig af det 

skattebeløb, som arbejdsgiveren har betalt. 

 

Frivillig betaling 

Hvis arbejdsgiveren frivilligt erkender ikke at have udøvet den nødvendige kontrol, kan 

sagen på visse betingelser afgøres ved, at arbejdsgiveren indbetaler et beløb svarende til 56 

% af de omhandlende rejse- og befordringsgodtgørelser. I så fald reguleres medarbejdernes 

skatteansættelser ikke. Arbejdsgiveren har ikke skattefradrag for det betalte beløb. 

Erstatning til medarbejderen 

Vestre Landsret har for nylig stadfæstet en byretsdom, hvor et byggeselskab blev dømt til at 

erstatte den merskat, som en tidligere medarbejder var blevet pålagt, da 

skattemyndighederne efter et kontrolbesøg i firmaet pludselig krævede skat af dennes ellers 

skattefrie kørepenge, fordi arbejdsgiveren ikke havde kontrolleret hans køresedler. 

Manden havde været ansat som byggeleder og havde i løbet af 2014 og 2015 fået udbetalt i 

alt 179.753 kr. i skattefri befordringsgodtgørelse. Beskatningen af disse havde givet ham en 

skatteregning på 82.376 kr. Byggeselskabet nægtede at betale skatten med henvisning til, at 

denne ikke kun skyldtes manglende kontrol fra firmaets side, men også fejl i medarbejderens 

kørselsregnskab. Både by- og landsretten dømte dog byggeselskabet til at betale det fulde 
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beløb samt sagsomkostninger med i alt 32.280 kr. Hertil kom selskabets egne 

advokatomkostninger. Samlet kostede sagen derfor nok selskabet 150 - 200.000 kr. 

Forebyggelse betaler sig altid 

Det er ofte en god idé at få tjekket, om kontrollen af medarbejdernes køresedler mv. lever op 

til reglerne.  

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er BDOs elektroniske nyhedsbrev om skat, 

moms og regnskab.. 

_____________________________________________________________________________________ 

Skattefri rejsegodtgørelse (diæter) 
Arbejdsgiveren kan vælge at udbetale skattefri rejsegodtgørelse til kost, logi og 

småfornødenheder, når du rejser i forbindelse med dit arbejde. Rejsen skal vare mindst 24 

timer. Rejsegodtgørelse udbetales skattefrit efter standardsatser. Det kaldes også for diæter. 

Sådan defineres en rejse 

For at der er tale om en rejse, er det en forudsætning, at medarbejderen har et midlertidigt 

arbejdssted, en sædvanlig bopæl og overnatter uden for hjemmet. 

Dertil er der to forhold, der afgør, om en medarbejder er på rejse: Afstanden og arbejdet. 

Afstanden  

Afstanden bliver bedømt ud fra, om medarbejderen ved hjælp af, for eksempel bil, bus eller 

tog, kan køre mellem sædvanlig bopæl og midlertidigt arbejdssted inden for et tidsrum, der 

gør det muligt at overnatte på den sædvanlige bopæl. Vi tager udgangspunkt i det hurtigste 

transportmiddel på den konkrete strækning. Dog forholder det sig anderledes ved 

tjenesterejser. 

Bedømmelsen af transporttiden vil være forskellig alt efter, om medarbejderen selv har valgt 

det midlertidige arbejdssted, eller om arbejdsgiveren har beordret til arbejdet. I den første 

situation vil transporttiden blive bedømt ud fra det hurtigste transportmiddel, hvilket 

næsten altid er bil. 

Hvis det er arbejdsgiveren, der har sendt medarbejderen af sted og har tilkendegivet, 

at medarbejderen skal benytte et bestemt transportmiddel og betaler udgiften, bedømmer vi 

transporttiden ud fra dette transportmiddel, hvis medarbejderen benytter det. 

Arbejdet 

Vi ser primært længden af den periode, medarbejderen arbejder på arbejdsstedet samt 

arbejdsstedets karakter. Jo kortere periode, des mere sandsynligt er det, at der er tale om et 

midlertidigt arbejdssted. 
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Arbejdsgiverens arbejdsmæssigt begrundede instruktion indgår i bedømmelsen af, om der er 

tale om en rejse. Det kan fx være, at medarbejderen: 

• skal være tilkaldevagt, og derfor skal blive på eller i nærheden af det midlertidige 

arbejdssted under tilkaldevagten. 

• skal blive på et kursussted om aftenen, fordi de ikke-faglige aktiviteter, der foregår 

om aftenen, har et teambuilding formål, der har relation til arbejdet. 

• har lange eller skiftende arbejdstider, så der er kort tid mellem, at en arbejdsdag 

slutter, og en ny begynder. 

 

Fortsættes næste side 

 

____________________________________________________________________________________ 

    De støtter ESS – hvem støtter du? 

Energi 

Service 

Sammenhold    

 

Arne Nielsen 

Oliefyr & Gasteknik A/S 

Solvangsvej 13 

4681 Herfølge 

Tlf.: 56 21 50 50 

arne@arnenielsen.dk  

Solar A/S, Service 

Klima & Energi 

Industrivej Vest 43 

6600 Vejen 

Tlf.: 76527911 

Serviceve@solar.dk 

 

Electro-Energy A/S 

Gl. Landevej 2 

2600 Glostrup 

Tlf.: 4344 18 00 

afd.ost@electro-energy.dk 

Elma Instruments a/s 

Ryttermarken 2 

3520 Farum 

Tlf.: 7022 1000 

info@elmanet.dk 

Cilaj Energi 

Søndergade 8 

7673 Harboeøre 

Tlf.: 9690 8888 

info@cilaj-energi.dk 

 

Max Weishaupt A/S 

Erhvervsvej 10 

2600 Glostrup 

Tlf.: 4327 6300 

adm@weishaupt.dk 

 

Milton Megatherm A/S 

Kornmarksvej 8-10 

2605 Brøndby 

Tlf.: 4697 0000 

milton@milton.dk 

 

Buhl & Bønsøe A/S 

Virumgårdsvej 12 

2830Virum 

Tlf.: 4595 0410 

info@buhl-bonsoe.dk 

 

Winther Engros ApS. 

Vindevej 115 

7800 Skive 

Tlf.: 9752 5511 

salg@wintherengros.dk 

 

Thyholm Olieservice A/S 

Østergade 5 

7790 Thisted 

Tlf.: 9787 1631 

ek@thyholmolie.dk 

 

Kierulff A/S 

Løkkebyvej 3 

5953 Tranekær 

Tlf.: 6250 1150 

jbj@kierulff.dk 
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Skattestyrelsens vurdering er konkret for hver medarbejder 

Vurderingen er altid konkret for hver lønmodtager og stiller høje krav til medarbejderen, at 

han overnatter hjemme, hvis det er muligt. Ved arbejde i en begrænset periode forventes det, 

at medarbejderen kan acceptere en længere afstand mellem sædvanlig bopæl og midlertidig 

arbejdsplads. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at det er besværligt, langt, upraktisk eller dyrt 

i transportudgifter. 

 

Kilde: skat.dk 

______________________________________________________________________________________ 

Kørselsgodtgørelse - skattepligtig og skattefri 
En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere for 

erhvervsmæssig kørsel efter nogle faste satser. 

Kørselsgodtgørelsen dækker udgifter til bilen, som fx udgifter til benzin, vedligeholdelse, 

vægtafgift, afskrivning, finansiering og forsikring. 

Både danske og udenlandske arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Kører 

medarbejderen i udlandet, gælder de samme regler som ved kørsel i Danmark. 

Erhvervsmæssig kørsel er: 

• Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-

reglen). 

• Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil. 

• Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil. 

• Arbejdsgiveren skal indberette den skattefri kørselsgodtgørelse. 

 

Kilde: skat.dk 

______________________________________________________________________________________ 

Konsekvenser, når regnskabet 

indberettes for sent 
Af Ditte Mosegaard Jørgensen, BDO Statsautoriseret 

revisionsaktieselskab 

  
En mindre overskridelse af fristen har ingen væsentlige konsekvenser. Ved større 

fristoverskridelser kan ledelsen pålægges bøder, og hjælper det heller ikke, kan selskabet uden 

videre sendes til tvangsopløsning i skifteretten.  

For klasse B- og C-selskaber udløber fristen for indberetning af årsregnskaber til 

Erhvervsstyrelsen fem måneder efter regnskabsårets udløb. For selskaber med 

kalenderårsregnskab er sidste frist for indberetning af regnskabet for 2018 dermed den 31. 
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maj 2019. Det er modtagelsestidspunktet i Erhvervsstyrelsen – og ikke datoen for 

underskrift af årsrapporten – der er afgørende for, om indberetningen er sket rettidigt. 

Konsekvensen ved for sen indberetning er treleddet. I første omgang sender 

Erhvervsstyrelsen blot et rykkerbrev. Hjælper det ikke, pålægges ledelsen personlige bøder. 

Har det heller ingen effekt, sendes selskabet til tvangsopløsning. 

  

Rykkerbrevet 

Brevet sendes til selskabets digitale postkasse på virk.dk og rummer to frister. Den første er 

en ny frist for indberetning af årsrapporten og løber i otte hverdage fra rykkerbrevets 

datering. Overholdes denne frist, sker der ikke videre.  

Den anden frist er på fire uger fra brevets datering og angiver, hvornår Erhvervsstyrelsen 

kan sende selskabet til tvangsopløsning, hvis årsrapporten til den tid stadig ikke er 

indberettet. 

 

Bøder til ledelsen 

Er årsrapporten ikke indberettet efter de otte hverdage fra rykkerbrevets datering, pålægges 

hvert medlem af selskabets øverste ledelse en bøde. I selskaber, hvor der er valgt en 

bestyrelse, er det medlemmerne af denne, som pålægges bøden. I selskaber uden en 

bestyrelse er det selskabets registrerede direktør(er), som pålægges bøden.  

Bøden (afgiften) udgør 500 kr. for den først påbegyndte måned. Fra den anden måned stiger 

den til 2.000 kr. Bøden kan højst udgøre 3.000 kr. pr. ledelsesmedlem og stiger hertil fra den 

tredje påbegyndte måned. For et kalenderårsregnskab for 2018 bliver bøden på 3.000 kr. 

derfor en realitet fra og med den 1. august 2019. Meddelelse om bødepålæg sendes til 

ledelsesmedlemmernes private digitale postkasse. 

Der er tale om en personlig bøde. Hvis bøden betales af selskabet - hvilket der i princippet 

intet er til hinder for - vil der under normale omstændigheder være tale om et (yderligere) 

skattepligtigt vederlag. Et selskab med fem bestyrelsesmedlemmer vil dermed samlet skulle 

udbetale op mod 35.000 kr., hvis udbetalingen efter skat skal kunne dække en bøde på 3.000 

kr. til hver af medlemmerne. 

 

Tvangsopløsning 

Er selskabets årsrapport ikke indberettet til Erhvervsstyrelsen fire uger efter rykkerbrevets 

datering, kan styrelsen uden yderligere varsel anmode skifteretten om at tvangsopløse 

selskabet. 

Er dette sket, kan selskabet via virk.dk anmode Erhvervsstyrelsen om genoptagelse. Altså 

om aflysning af tvangsopløsningen. Denne mulighed foreligger, indtil tre måneder efter, at 

styrelsen har bedt skifteretten om tvangsopløsning. Der er intet til hinder for, at skifteretten 

kan sætte gang i opløsningen inden da. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er BDOs elektroniske nyhedsbrev om skat, 

moms og regnskab. 
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