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Tab på investeringsbeviser
Spørgsmål:
Jeg sidder og er ved at kigge på min selvangivelse for
2011 og er kommet lidt i vildrede med muligheden for
fradrag for tab på investeringsbeviser. Jeg solgte i 2011
beviser i en såkaldt udloddende investeringsforening.
Den afdeling, som jeg havde beviser i, investerede kun i
danske obligationer. Jeg kan huske, at der for 2010 ikke
var fradrag for sådanne tab - gælder det også for 2011?
Svar:
Ja, reglerne omkring beskatning af investeringsbeviser
blev ændret væsentligt i 2010 og har virkning for investeringsbeviser, der afstås den 1. januar 2011 eller senere.
Dette betyder altså, at de nye regler har betydning for
dig, når du har solgt dine beviser i 2011.
Gevinst og tab ved afståelse af investeringsbeviser i
udloddende obligationsbaserede investeringsforeninger
medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
Efter lovændringen skal gevinsten eller tabet dog kun
medregnes, hvis den samlede nettogevinst overstiger en
bagatelgrænse på 2.000 kr. I opgørelsen af nettogevinsten skal også indgå gevinst og tab på fordringer og gevinst og tab på gæld i fremmed valuta.
Tab eller gevinst opgøres som forskellen mellem salgssummen og købsprisen. Er der kun solgt en del af beviserne i en afdeling af investeringsforeningen, skal gennemsnitsmetoden anvendes.
Gevinsten og tabet på investeringsbeviser i en udloddende obligationsbaseret investeringsforening skal
medregnes i kapitalindkomsten - når den overstiger
bundgrænsen.
Har du tab på dine investeringsbeviser, er det vigtigt,
at du har oplyst dine køb af investeringsbeviser til SKAT,
da fradrag for tab er betinget af, at SKAT har modtaget
oplysning om erhvervelsen. For mange bevisers vedkommende sker det automatisk fra det pengeinstitut m.m.,
hvor beviserne ligger i depot.

Ugifte forældre går
langt oftere fra hinanden, end ægtepar
med børn. Ægteskabet
binder børnefamilierne sammen.
Hvis det knager i forholdet
mellem mor og far, er chancen
for forsoning størst, hvis de er
gift.
Gifte forældre til børn under 17 år flytter nemlig langt
sjældnere fra hinanden end
ugifte forældrepar, viser nye
tal fra Danmarks Statistik.
Således gik kun 2,8 procent
af alle ægtepar med fælles
børn fra hinanden i 2011,
mod 6,4 procent af de ugifte
par med fælles børn. Men
ifølge samlivsekspert Ingrid
Ann Watson skyldes det ikke,

at gifte par elsker hinanden
mere.
- Par elsker hinanden lige
meget, om de er gift eller ej,
men der ligger en forpligtigelse i ægteskabet, som der
ikke er i samlivet, siger hun.
Forskellen mellem gifte og
ugifte par er størst, mens de
er nybagte forældre. I 2011
flyttede der tre gange flere
ugifte par fra hinanden end
ægtepar, mens deres barn var
under to år.
- Det er ikke, fordi de er
mere lykkelige end de ugifte.
Men når man har valgt at gifte
sig, så er der længere til, man
kaster håndklædet i ringen,
end hvis man - groft sagt- bare
lever sammen, siger Ingrid
Ann Watson.
Hun peger på den omstændelige skilsmisseproces som
et effektivt middel, der giver

parrene tid til at lede efter
løsninger på deres problemer,
inden de går helt fra hinanden. Modsat kan ugifte par fra
dag til dag vælge aldrig at se
hinanden igen - børn eller ej.
Set fra børnenes perspektiv
er ægteskab en god ting, fordi
forældrene kæmper mere for
forholdet.
- Med mindre der er store
og åbenlyse konflikter i parforholdet, som børnene inddrages i, har børnene bedst af,
at mor og far er sammen, siger
Ingrid Ann Watson om tallene.
Børn af gifte forældre oplever derfor i langt højere grad,
at mor og far er sammen, end
børn af ugifte samlevende
par.
I rede tal gik 15.700 gifte
og 27.000 ugifte forældrepar
fra hinanden i 2011.

Svar:
Først og fremmest vil vi anbefale dig, at du og dine ansatte laver en såkaldt »tro og love erklæring« om, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt. Telefonen må som
udgangspunkt ikke tages med hjem på bopælen, og brugen af telefonen uden for arbejdsstedet skal være nødvendig for at kunne udføre arbejdet, førend at telefon
anses for kun at være til erhvervsmæssigt brug. Der må
dog foretages enkeltstående opkald, der ikke har erhvervsmæssig relevans, til og fra telefonen.
Reglerne om kontrolkrav er lempet i forhold til den
tidligere multimediebeskatning. Som arbejdsgiver skal
du nu som udgangspunkt kun foretage en overordnet
kontrol af, om den ansatte overholder den indgåede aftale (»tro og love erklæring«).
Hvis du som arbejdsgiver konstaterer, at der for en
medarbejder sker væsentlige afvigelser fra det »sædvanlige samtalemønster« uden nogen arbejdsmæssig grund,
skal der dog foretages en nærmere kontrol af, om den
konkrete medarbejder har anvendt arbejdstelefonen i
strid med aftalen. Det er tilstrækkeligt, hvis kontrollen
tilrettelægges således, at det kun er i tilfælde, hvor der
sker væsentlige afvigelser i form af en markant stigning i
udgiften til telefoni/dataforbrug uden arbejdsmæssig
grund, eller hvor der sker betaling af private udgifter via
arbejdsmobilen (f.eks. donationer), at der udføres en individuel kontrol.
Eksperterne fra Deloitte, Silkeborg, svarer i brevkassen på spørgsmål
fra læserne om skat. Der sendes ikke direkte svar til spørgeren, og
vi kan ikke garantere, at alle får svar. Svarene i brevkassen er ikke
direkte rådgivning, men en generel orientering om et spørgsmål.
Svaret bringes uden ansvar for Deloitte eller Midtjyllands Avis.
Afsenderen optræder anonymt i spalterne, men
indsenderens identitet skal være redaktionen bekendt.

Bliv god til
at bede
om hjælp
Af Dorthe Lenbroch

Hvor god er du til at bede
om hjælp på en skala fra
1-10? Tænk over spørgsmålet og svar så ærligt som
muligt.
Er svaret under 8, vil du
ha’ glæde af at blive bedre
til at bede andre om hjælp,
når projekter, telefoner,
kunder,
børnearrangementer og aftensmad vokser dig over hovedet. Det
kan være redskabet, som
effektivt fjerner nogle af
dine opgaver på to-do listen, så du igen kan overskue dagligdagens gøremål.

Arbejdstelefon - kontrolkrav
Spørgsmål:
Jeg vil gerne stille en arbejdstelefon til rådighed for mine
medarbejdere, som de kan bruge i hverdagen. Jeg synes
dog at kunne huske, at dette betyder en del administrativt
arbejde for mig som arbejdsgiver – hvilket jeg ikke er interesseret i. Jeg vil derfor gerne, hvis I kan oplyse mig om,
hvad jeg har af forpligtelser i forbindelse med, at jeg giver
mine ansatte en arbejdstelefon. Det er hensigten, at telefonen kun skal bruges erhvervsmæssigt.

I dag indleder stressspecialist, coach og forfatter Dorthe Lenbroch,
Silkeborg, en serie med
en række gode råd til at
håndtere stress.
Det er redskaber, der
er enkle at tage i brug.
Serien fortsætter de
kommende måneder i
Midtjyllands Avis.

Samlet set mener næsten 9 ud af hver 10 unge på 15 år i Danmark, at de har en »høj
livskvalitet«.

Danske børn og unge
er sunde og glade
Børn og unge mobber
mindre og er blevet
sundere. Men de
drikker stadig for
meget, viser en ny
undersøgelse
Danske unge drikker sig stadig for ofte fulde, men de lever sundere end for blot få år
siden, de har gode venner,
driller sjældent hinanden, og
de har et godt forhold til deres
forældre, skriver Politiken
onsdag.
Dermed overgås de blandt
39 lande i Europa og Amerika
kun af børn og unge i Holland,
Belgien, Finland og Island, viser en undersøgelse af skolebørns sundhed og trivsel i de
39 lande, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO)
offentliggør i dag.
Den omfattende undersø-

gelse er blevet udført hvert
fjerde år siden 1983, og den
viser, at der på flere områder
er sket vigtige fremskridt, siger professor Bjørn Holstein
fra Statens Institut for Folkesundhed, som har været med
til at lave undersøgelsen.
- Der er nogle vældige sejre,
som vi skal glæde os over, men
der er stadig plads til forbedringer, siger han til Politiken.
- Vi er et smørhul i verden,
så vi burde ligge i top på alle
områder, og jeg synes, man
prioriterer børns sundhed for
lavt i Danmark.
Rapporten viser, at danske
unge generelt ikke har de store problemer med deres helbred. De har i de senere år fået
meget bedre kostvaner.
Danmark har undgået den
fedmeepidemi, som man har
oplevet i mange andre lande,
og som har ført til, at omkring
30 procent af de 15-årige i

USA er overvægtige. I Danmark er det knap 10 procent.
Bjørn Holstein mener, at
man kan notere tre store sejre
for børn og unges sundhed.
For det første er mobning,
som for få år siden var et stort
problem i Danmark og større
end i de andre nordiske lande,
blevet bekæmpet effektivt.
En anden sejr er, at danske
børn og unge ikke længere
begynder at drikke før børn
og unge i andre lande og heller ikke drikker så ofte som
børn og unge i mange andre
lande.
Til gengæld ligger danske
15-årige fortsat helt i top, når
det gælder fuldskab, og her
har de danske piger nu sat sig
på verdensrekorden.
Tredje sejr er, at danske
unge nu ligger i top som frugtspisere.

»»

Husk at andres
hjælp ikke kommer
automatisk. Det er
svært for andre at
vurdere din travlhed
og dine behov.

Husk at andres hjælp
ikke kommer automatisk.
Det er svært for andre at
vurdere din travlhed og
dine behov. Bed om hjælp,
når du mærker stressen
vælte ind over dig, og stol
på, at din omgangskreds,
dine kollegaer og din chef
har lært at sige nej, hvis de
ikke har overskud til at
hjælpe. Forhindre ikke dig
selv i at spørge, selv om du
har tanker som: »De er jo
også travlt«, »Han hjalp
mig forleden«, »Det burde
jeg da kunne nå«, »Jeg tør
ikke vise, at jeg ikke magter
det hele«…
Det er bare uhensigtsmæssige tanker, der er med
til at øge stressniveauet.
Handl i stedet på trods af
sådanne tanker, og bed om
hjælp. Det mest ubehagelige der kan ske er, at du får
et nej. Og hvis det sker, kan
du spørge en anden.

