BLACK POP
Gyldenløvesgade 19, 1600 Kbh

Regeringen har gjort det ekstra
attraktivt for din virksomhed at
købe kunst.
Regeringen har indført en
række regler, der forbedrer
virksomheders mulighed for at
afskrive køb af kunst. Reglerne
betyder, at det er mere attraktivt
for virksomheder at købe
kunstværker..

Afskrivningsreglerne
Kunst kan afskrives på samme
kår som virksomhedens
driftsmidler, såfremt
kunstværket er i brug, dvs.
ophængt, opstillet eller
integreret i bygningen. Køber
en virksomhed f.eks. et maleri
til 100.000 kr. af en kunstner,
kan virksomheden årligt
afskrive 25 pct. af værdien.
Hvis den
afskrivningsberettigede
anskaffelsessum er på 11.300
kr. eller mindre, kan
virksomheden vælge at trække
hele beløbet fra (”straksafskrive”) i det indkomstår,
hvor kunstværket er købt.
Retten til at afskrive på køb af
kunst kan ikke bruges, hvis
virksomheden køber
kunstværket af en kunstner,
som er I familie med eller på
anden made nærtstående til
virksomhedens ejer.

Kunstværket skal være et
originalt billedkunstnerisk
værk. Det vil sige maleri,
skulptur, grafik, fotografisk
kunst, installationskunst eller
lignende. Grafiske værker skal
være fremstillet i begrænsede
oplag, nummererede og signeret
af kunstneren. Der kan kun
afskrives på førstegangskøb af
originale kunstværker. De skal
være købt direkte af kunstneren
eller gennem galleri eller andre
formidlere, der har
kunstværkerne i kommission fra
kunstneren.

Andre Fordele
Udover de gavmilde regler for
afskrivning af kunst, kan
virksomheder der ønsker at
berige deres arbejdsmiljø med
originale og inspirerende
kunstværker, forvente
at de har gjort en god
investering. I modsætning til
andre driftsmidler, vil
kunstværker bevare deres
værdi. Værdien af kunstværket
optimeres mens andre
driftmidlers værdi oftest
forringes. Dette er naturligvis
kun tilfældet for kvalitetskunst,
der udover at tjene som

investering også har en positiv
signalværdi bade overfor
virksomhedens kunder og
medarbejdere.
Black Pop Contemporary Art
Gallery ønsker, at gøre det mere
overskueligt hvilke fordele, der
kan være ved køb af kunst. Vi
har fingeren på pulsen i
Danmark samt i udlandet for at
tilbyde virksomheder et bredt
udvalg af vor tids bedste
kunstnere, og i den forbindelse
har vi valgt at samarbejde med
andre gallerier for at kunne
tilbyde nogle af de største
navne i moderne kunsthistorie.
Black Pop handler kun med
originale værker, som lever op
til kravene for hvad der kan
afskrives og vi giver gerne gode
råd og oplysning om
økonomiske anliggender,
ligesom vi tilbyder
konsultationer med en kunst
ekspert til at drøfte de æstetiske
aspekter vedrørende køb af
kunst.

Information er indhentet fra Kunstministeriet og Skat. For yderligere information, læs brochuren
“Holder du af kunst” fra kunstministeriet eller lovteksten i lov nr. 1389 af 20. December 2004 eller ring til
Black Pop Contemporary Art Gallery Tel: 0045 26909265 eller email info@blackpop.me

