NYT FRA REVISOR TIL SELVEJENDE OG ”PRIVATE” DAGINSTITUTIONER, ADMINISTRERET AF DANSKE
DAGINSTITUTIONER

SKAT
Vi kan med glæde oplyse, at det endelig
lykkedes at få gjort langt størstedelen
af daginstitutioner skattefrie.
Folketinget vedtog den 19. december
2017 Lovforslag nr. 105, hvorefter
daginstitutioner, der er organiseret som
selvejende, er undtaget fra skattepligt.
Loven er gælder med tilbagevirkende
kraft.
Skattefritagelsen gælder dog kun
daginstitutionerinstitutioner,
der
juridisk er organiseret som selvejende
institution. Langt de fleste af de
daginstitutioner der er tilknyttet
Danske Daginstitutioner er selvejende
uanset om I kalder jer ”selvejende”
eller ”private”. Det afgørende er, hvad
der står i jeres vedtægter.
Vi vil anbefale at du komtrollerer dine
vedtægter og sikrer dig at det positivt
fremgår
at
din
institution
er
selvejende.
Fremgår
det
ikke
tydeligt
af
vedtægterne, at I er selvejende (f.eks.
kan det i stedet fremgå at i er en
forening), skal du hurtigst muligt
kontakte Danske Daginstitutioner. Det
skyldes at i dermed fortsat er
skattepligtige. Men.. Vi forventer, at
der etableres en overgangsordning, så
det vil være muligt indtil juni 2019 at
skifte juridisk organisationsform og
dermed opnå skattefrihed fra og med
2018. Der kan dog være udfordringer
forbundet med ændring af juridisk
organisationsform, og man skal derfor
sikre sig at være i god tid.
Der er efter vor opfattelse tale om en
rimelig og nødvendig lov der stadfæster
den årelange praksis der har været på
området.
Samtidig
er
afværget
betydelige omkostninger til opgørelse
af skattepligtig indkomst, udarbejdelse
af selvangivelser samt skatterådgivning
og skatteplanlægning.

Persondataforordningen
Det er ikke forbigået mange, at der er
indført en EU-Persondataforordning,
der træder i kraft i maj 2018.
Loven er i sit udgangspunkt rimelig,
idet vi alle er interesserede i, at der
passes godt på de data, der findes om
os. Især i en digitaliseret verden.
Samtidig er loven desværre også meget
omfattende og administrativt tung. Den
påfører alle organisationer en række
opgaver og krav til dokumentation.
Som
det
fremgår
af
Danske
Daginstitutioners hjemmeside, tilbyder
vi en arbejdsmodel eksklusivt for
institutioner
tilknyttet
Danske
Daginstitutioner.
Med baggrund i vor viden om selvejende
og ”private” daginstitutioner kan vi
udarbejde
en
stor
del
af
dokumentations- og afklaringsarbejdet
for jer. Med baggrund heri afholder vi
en en-dages workshop, hvor du sammen
med andre institutioner klædes på til at
udfylde din rolle som dataansvarlig.
Ved at samle jer med andre, sikrer vi
kollegial videndeling.
Tilmelding kan ske via Danske
Daginstitutioners hjemmeside eller her:
https://bdo.nemtilmeld.dk/185/
Prisen er kr. 11.875 inklusive moms for
op til to deltagere pr. institution.

God jul og godt nytår til
jer alle.
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