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Tilbud til alle fotografer:

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

”Min bogføring og mit regnskab blev både 
 nemmere 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 
fotografer, og mange benytter sig allerede af vores revisorbi-
stand. 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 virksom-
hed - 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 fotograf 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 startomkost-
ninger - og det koster ikke noget at skifte revisor. 
Med vores unikke system sikrer vi, at såvel 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 servicere 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 program-
mer, så du stadig kan nyde godt af fordelene ved:
www.rabrevision.dk.

”Jeg har også brug for revisorrådgivning 
- kan I hjælpe?”
Ja, naturligvis. RAB Revision er ikke kun den effektive ”reg-
nemaskine”, der klarer det banale. Vi er eksperter i regn-
skaber til fotografer, og yder rådgivning efter regning i lige 
præcis det omfang, du har brug for. Vi rådgiver bl. a. i regn-
skab, lønsum, moms, administration, IT, skat, finansiering, 
ejendomshandel m.m. 
Vi kan også indtaste dine bilag, hvis du har behov for det.

Med venlig hilsen
www.rabrevision.dk
Bjarne Nybo, revisor
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Fotoudstyr
Der er fradrag for alt til dit fotoudstyr såsom: Kamera * kort * objektiver * flash * printer * papir * kort * GPS’er * 
edb-udstyr * programmer m.v. Udgifter, som har en anskaffelsessum på over kr. 12.300 excl. moms, skal dog afskrives 
med 25 % årligt af saldoværdien. Edb-software kan afskrives fuldt ud.

Kurser og uddannelse
Uddannelse til fotograf, grafiker o. lign. er ikke fradragsberettiget. Som sådan kræver det ikke nogen uddannelse at starte 
egen fotovirksomhed. Har du en uddannelse, vil der være fradrag til kurser til vedligeholdelse heraf. Det kan f.eks. være 
fradrag for deltagelse i workshop, erfa-møder, kurser i kamerateknik, billedbehandlingsprogrammer o. lign.

Rejser og studieture i felten
Rejser og udgifter til arbejde i felten er fradragsberettiget, herunder også arbejdsture til udlandet. Man skal dog være 
opmærksom på, at SKAT stiller store krav til rejsens indhold. Er der mindste antydning af personlig islæt, vil den ikke 
være fradragsberettiget.

Kørselsfradrag
Udgifter til kørsel i egen eller ægtefælles bil er fradragsberettiget. SKAT stiller krav om førelse af en kørselsbog med 
klar angivelse af: Kilometerstand ved turens start og afslutning. Angivelse af mål, delmål og anledning. Kørselsfradra-
get udgør for år 2012 kr. 3,80 pr. kørt km.

Husleje og/eller fotoatelier i hjemmet
Udgifter til leje af butik og fotoatelier kan fratrækkes. Driver du din virksomhed fra hjemmet, kan du få dækket 
skønsmæssige andele til el og opvarmning. Indretning af lokaler i hjemmet kan give fradrag, ligesom der under visse 
tilfælde kan ske reduktion af ejendomsskatter og ejendomsværdiskat. Spørg din revisor om disse fradrag.

Forsikring af fotoudstyr
De privattegnede indbo-, tyveri-, og brandforsikringer dækker ikke virksomhe-
dens udstyr. Der skal tegnes en særskilt virksomhedsforsikring. Du skal også 
være opmærksomhed på, at dækningen også bør omfatte udstyret, når 
det er i bilen -  dvs. ved bilulykke og –indbrud. 

Omkostninger i øvrigt
Udgifter til markedsføring er fradragsberettiget. Det kan være: Annon-
cer * reklamer * tryksager * drift af hjemmeside * skiltning * kontorar-
tikler * telefon * mobiltelefon* porto og gebyrer * revisor * forsikrin-
ger * kontingenter * programmer. Alle omkostninger som er relevante 
for drift af virksomhed.

Privat andele
Du undgår ikke at tage hensyn til, om du anvender udstyret ved private 
lejligheder. Fotografering af ægtefælle, børn og børnebørn er en del af det 
private. Du skal derfor lave en konkret vurdering mellem erhverv og privat. 
Tage højde for de private andele og medtage værdien heraf i regnskabet. 

SKAT - gode råd og vejledning
SKAT er en god og kompetent rådgiver. Der er masser af pjecer med vejledninger i forbindelse med opstart.

Regnskab og bogføring
Du er pligtig til at lave et moms- og et skatteregnskab. Du skal lave en daglig kassekladde med dine indtægter og 
udgifter. Noget af det kan du nemt klare selv, men du bør absolut have en kompetent regnskabsperson med ind over 
allerede fra opstarten. En revisor med interesse for fotografering vil jo være en god og brugbar løsning. Her kom-
mer revisor Bjarne Nybo ind i billedet med RAB Revision. Vi tilbyder online løsning med kassekladde. Vi laver dine 
momsregnskaber, årsregnskab og din selvangivelse. Vi hjælper dig i opstartsfasen med handlingsplaner og budgetter 
– og sidst, men ikke mindst, til yderst fornuftige og konkurrencedygtige priser.

Har du spørgsmål om opstart af virksomhed, skat eller moms, er du velkommen til at kontakte mig telefonisk eller 
via mail.

Artiklen han hentes på www.rabrevision.dk under

Fotografering som bibeskæftigelse i skattemæssig belysning
Har du fotografering som bibeskæftigelse, eller går du med en drøm om at starte egen fo-
tovirksomhed, skal du være opmærksom på de skattemæssige regler. Specielt i de tilfæl-
de, hvor du driver din forretning fra hjemmet og blot ønsker at supplere din indkomst.
I artiklen sætter jeg fokus på de skattemæssige regler og de fradrag, du har ret til.

Inden du går i gang - budgetter og forretningsplan
Det er vigtigt, at du i forbindelse med din opstart nøje har lagt planer for, hvorledes du vil 
drive din virksomhed. Du bør lave en forretningsplan og et budget. Budgettet bør indeholde 
dine forventninger til udvikling over de første 3 år. Dit budget bør være lagt i samarbejde med 
en kompetent rådgiver, en revisor.

Cvr.-nr. og moms
Når du skønner, at dine indtægter årligt er kr. 50.000 eller derover, er du pligtig til at tage et cvr.-nr. og lægge moms på 
dine fotoindtægter. Du kan godt være selvstændig uden at have en årlig omsætning på over kr. 50.000 - og så behøver 
du ikke have et cvr.-nr. Du skal så ikke lægge moms på dit salg, men har heller ikke momsfradrag for dine udgifter. Jeg 
kan anbefale dig, at du straks i forbindelse med opstart tager et cvr.-nr., så er alle formalia på plads over for de offentlige 
myndigheder. 

Underskud i opstartsårene
Dine udgifter i forbindelse etablering kan være betydelig - f.eks. til investering i kamera, objektiver og studieudstyr.
Et fornuftigt begynderudstyr koster vel i området af kr. 40.000 og nemt mere. Dette kan give underskud i opstartsårene. 
Dit underskud kan du så modregne i en eventuel lønindkomst eller i hustruens indkomst. Du kan således få gode skat-
tekroner retur og få SKAT til at medfinansiere din virksomhed. Det vil SKAT godt acceptere, 
men SKAT vil også sikre sig, at du driver din virksomhed professionelt og at du driver 
virksomheden med henblik på at få overskud. Har du underskud i mere end
2 til 3 år, kan du risikere, at SKAT nægter dig fradrag med tilbagevirkende kraft. 
I forbindelse med en sådan ligning vil SKAT se de budgetter og planer, 
som på forhånd er lagt for din virksomhed.

Køb af udstyr før opstarten
Du har sandsynligvis købt kamera, printer mv. før din opstart af 
virksomhed. Dette udstyr kan indskydes i virksomheden, hvor du 
kan få fradrag eller afskrive det over en årrække. Dit udstyr skal vær-
diansættes til værdien i handel og vandel. 

Dine indtægter og udgifter
Du skal svare skat af alle dine indtægter, men har fradrag for de 
udgifter, som er nødvendige til sikring og vedligeholdelse af ind-
komsten. 

Få de rette skattemæssige fradrag
Vær sikker på at få de rette skattemæssige fradrag. 
Her er lige nogle ledetråde:

FRADRAG


