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Tilbud til alle behandlere:

BOGFØRING OG REGNSKAB
- gør det enkelt med www.rabrevision.dk

”Min bogføring og mit regnskab blev både nem-
mere og billigere - på én gang!”
Det er, hvad vi gang på gang hører vore kunder sige! Vi er 
specialister netop i at gøre regnskab og bogføring enkelt for 
alternative behandlere, og mange benytter sig allerede af vo-
res revisorbistand. Med vores måde at organisere regnskabs- 
og bogføring på bliver det så let og effektiv som muligt. www.
rabrevision.dk tilbyder en service, der er skræddersyet til din 
type virksomhed - på baggrund af vore erfaringer på området 
gennem en årrække.

Fordelagtig RAB pris: 410  kr + moms/måned
Gå på nettet, tast din kassekladde ind - og lad os om resten. 
Vi laver dine kvartalsregnskaber og dit årsregnskab som en 
”pakke” til denne fordelagtige pris. Prisen er en særpris for 
dig, der er RAB behandler eller godt på vej hertil.

Begynd nu 
- med dette års regnskab
Du behøver ikke at vente. Kom i gang her og nu, 
med dette års regnskab. Der er ingen startom-
kostninger - og det koster ikke noget at skifte re-
visor. Med vores unikke system sikrer vi, at så-
vel du som vi bruger vore kræfter optimalt. 

Du indtaster tallene - og behøver ikke at bekymre dig om 
resten. Du kan koncentrere dig om det væsentlige: 
At behandle dine kunder. 
Vi sørger for, at du kommer godt i gang.

”Jeg har mit gode økonomisystem 
- hvad så med det?”
 - Selv om særlige edb-programmer ikke er nødvendige, kan 
du godt fortsætte med at bruge et program, som du er glad 
for. Vi overfører data til vores system fra langt de fleste pro-
grammer, så du stadig kan nyde godt af fordelene ved www.
rabrevision.dk.

”Jeg har også brug for revisor-rådgivning 
- kan I hjælpe?”
Ja, naturligvis. RAB Revision er ikke kun den effektive ”regne-
maskine”, der klarer det banale. Vi er eksperter i regnskaber 
til alternative behandlere, og yder rådgivning efter regning i 
lige præcis det omfang, du har brug for. Vi rådgiver bl. a. i 
regnskab,  lønsum, moms, administration, IT, skat, finan-
siering, ejendomshandel m.m. 
Vi kan også indtaste dine bilag, hvis du har behov for det.

Med venlig hilsen
www.rabrevision.dk
Bjarne Nybo, revisor

 

Møns Klint, Græderen
Foto: Revisor Bjarne Nybo
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Forsikringer, ejendomsskatter og ejendomsværdiskat 
SKAT har i mange år haft svært ved at acceptere fradrag for en række udgifter som f.eks. andele af forsikringer, 
ud fra den betragtning, at disse udgifter alligevel skal afholdes og henføres til private udgifter. Der er dog faldet 
dom til fordel for fradrag af den forholdsmæssige andel af ejendomsskat. 
En del af ejendomsværdiskatten kan også fratrækkes, men er noget mere besværlig at få fradrag for. Fradraget 
foretages direkte i selvangivelsen, med et særskilt skema, og man skal anmode SKAT om at foretage reduktion 
af ejendomsværdiskatten. En noget bøvlet fremgangsmåde, og mange afstår da også fra reduktionen. 

Indbo-, tyveri- og brandforsikring samt bilforsikring 
De privattegnede indbo-, tyveri- og brandforsikringer dækker ikke den erhvervsmæssige del. Der skal tegnes 
en særskilt forsikring til f.eks. edb-udstyr, inventar, laser-udstyr m.v.. 
Er du udkørende behandler, bør du også tegne særskilt forsikring, der dækker ved bilulykker og –indbrud, da 
bilens normale ulykkesforsikring ikke dækker dit erhvervsmæssige grej. Der er fuldt fradrag for hele forsikring-
spræmien. Udgiften ligger omkring kr. 3-5.000. 

Vask og tørring af linned 
Oftest bruges husets vaskemaskine til vask af klinikkens linned. Enkelte bruger også tørretumbler. Der er 
fradrag for el og vand hertil samt til afskrivning på vaskemaskinen. Også dette beløb vil være skønsmæssigt, 
men et beløb på kr. 15 pr. vask er ikke helt ved siden af. Hertil kommer forbrug af tørretumbler. 

Internet, bredbånd og telefon
Der er fradrag for udgifter til internet, bredbånd, telefon og mobiltelefon. 
Der modregnes privat andel som i år 2012 udgør kr. 3.000. 

Sygedagpenge, forsikring mod sygdom 
Du har ret til sygedagpenge fra kommunen efter to ugers sygdom, når 
en række betingelser er opfyldt. Du kan også tegne en frivillig for-
sikring, som dækker efter første sygedag. Hos kommunen kan du 
få udleveret et skema, som indsendes til Forsikringsordningerne, 
Postboks 9069, 1022 Kbh.K. Efter modtagelsen går der 6 måneder, 
inden der er ret til dagpenge. Der er ingen ventetid for nyetablerede 
behandlere, som skal indsende det senest 3 måneder efter at have 
modtaget lønindtægt. Forsikringen koster årligt ca. kr. 4.000,-. Beløbet 
er ikke fradragsberettiget. For en medarbejdende ægtefælle med lønaf-
tale er der fradrag i virksomheden. Sygedagpenge er skattepligtige som 
B-indkomst og der skal ikke betales AM-bidrag heraf.

Udgifter i øvrigt
Øvrige udgifter relevante for klinikkens drift er ofte: Hjælpematerialer  repræsentationsudgifter  rejser og 
ophold  kurser  erfa-møder  dekoration  annoncer og reklamer  kørsel  kontorartikler og tryksager 
 edb-udgifter og edb-programmer  porto og gebyrer  revisor  forsikringer og kontingenter  faglitteratur 
og lønsum. 

Mange bække små - ! 
Mange bække små gør en stor å, og den er god nok. Der er mange små udgifter ved klinikdrift i hjemmet, 
og det kan godt svare sig at være noget nøjeregnende: Det løber op år for år, og lavere skat kan altid bruges 
- specielt i disse sparetider. 

Jeg besvarer gerne spørgsmål og du er velkommen til at ringe til mig eller sende en mail

Mange selvstændige Registrerede Alternative Behandlere med klinikdrift i egne lokaler 
- på samme adresse som hjemmet - er ikke fuldt ud opmærksomme på de fradrag, 
der er mulige i klinikkens regnskab - og ofte undlader man disse fradrag af frygt for 
at komme i SKATs søgelys. Det er godt at være forsigtig, men man skal nu heller 
ikke snyde sig selv, siger revisor Bjarne Nybo, RAB Revision.

Klinikdrift i hjemmet betyder en række udgifter fælles med husstanden: Lys, 
vand, varme, telefon, bredbånd m.v., alle udgifter som er relevante og nødv-
endige for driften af klinikken. 

Her sætter jeg fokus på udgifter, der helt eller delvis kan fratrækkes ved klinik-
drift. Flere fradrag ansættes skønsmæssigt, og her er det rart med en tommelfin-
gerregel. 

Lokaler i hjemmet 
For at kunne fradrage en del af fællesudgifterne, skal lokalet udelukkende anvendes til klinikdrift. Ved drift 
af en zoneterapeutforretning er det normalt ikke et problem, da lokalet ofte kun har massagebriks, stol, pult, 
skrivebord el.lign., og derfor ikke er anvendeligt til private gøremål. 

Indretning af klinikken
Der er fuldt fradrag til indretning og vedligeholdelse af lokale, f.eks.: Maling, belysning, udsmykning, billeder, 
reoler, pult, skrivebord. Nogle udgifter skal muligvis afskrives over en årrække. 

Lys, vand og varme 
Sværere er beregning af det konkrete fradrag til lys, vand 
og opvarmning. Det må anslås efter skøn. Udgangspunkt 
kan være fordeling efter m2. Et hus på f.eks. 160 m2 
med 16 m2 klinik giver 10 % til erhverv. Vær også op-
mærksom på opvarmning til entre og toilet. Entre 
og toilet bruges jo ikke direkte til klinikbehandling, 
men det er nødvendigt med en vis opvarmning. 
Det kan også udløse fradrag, hvis massagebriksen 
er el-opvarmet. Tænk også på udendørs belysning, 
skilte mv. Alt i alt kan man ofte forsvare en højere 
procentandel end m2-fordelingen. 

SKAT har normer for privat el- og varmeforbrug. 
En familie i villa sættes årligt til 3-7.000 kWh., af-
hængigt af opvarmning og antal beboere. Kender 
du SKATs normer, kan du tjekke, om din bereg-
ning svarer til dem.

FRADRAG


