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sænket til 20.000 kroner2 salg af fritidshus med 

fortjeneste3 tilskud til professionel 
rådgivning7

bo stentoft er uddannet klejnsmed og fik sit første 
lederjob som 23-årig. Da trangen til at være selvstændig 
overgik trygheden ved at have et fast syv til tre-job, åb-
nede Bo Stentoft sin egen akupunkturklinik. De seneste 
år har Bo Stentoft desuden udviklet og patenteret en 
produktserie inden for en behandling med sugekopper. 

Hvis du har et Iværksæt-
terselskab (IVS), skal 
du være opmærksom 

på, at det er ved at være sidste 
chance for at omregistrere det 
til et ApS. Beslutningen skal 
træffes senest den 15. okto-
ber 2021 og anmeldes til Er-
hvervsstyrelsen senest den 29. 
oktober 2021.

Erhvervsstyrelsen har dog 
mulighed for at udsætte fri-
sten for de virksomheder, 
der ikke bliver rettidigt om-
registreret, og fastsætter for-
mentlig en yderligere frist 
på fire uger. Herefter kan Er-
hvervsstyrelsen sende IVS’er 
til tvangsopløsning.

Du skal derfor omregistrere 
dit IVS til et ApS, inden fristen 
udløber. Kravet er, at selskabs-
kapitalen skal være minimum 
40.000 kroner. Selskabskapi-
talen kan forhøjes:

• Ved at indskyde kontanter i 
selskabet

• Ved at indskyde andre 

værdier end kontanter i 
selskabet

• Ved at overføre en del af 
selskabets reserver til sel-
skabskapitalen

• Ved at konvertere en del af 
selskabets gæld til egenka-
pital.

Mindst 40.000 kroner
Hvis dit IVS først er sendt 
til tvangsopløsning, kan det 
være både dyrt og besværligt 
at gendanne selskabet. Øn-
sker du at gendanne dit sel-
skab, kræver det ikke blot, at 
selskabet omregistreres til et 
ApS med en selskabskapital 
på mindst 40.000 kroner. En 
revisor skal også dokumente-
re, at kapitalen er fuldt til ste-
de. Selskabet kan således ikke 
gendannes, hvis egenkapita-
len er negativ eller eksempel-
vis kun udgør 39.000 kroner.

Tal med din revisor om, hvilke 
muligheder du har for at for-
høje kapitalen i dit selskab, og 
hvilke betingelser du skal op-
fylde.

“Mine mange aktiviteter er delt op i et 
anpartsselskab (ApS) og en enkeltmands-
virksomhed. Det er lidt mere besværligt at 
have et ApS, hvor du skal skrive referater 
fra generalforsamlinger, indsende årsrap-
porter og alt muligt. En enkeltmandsvirk-
somhed er meget nemmere, men selvføl-
geligt også mere risikofyldt.”

Bo Stentoft, akupunktør og selskabsejer 
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nyt og nyttigt

Nye momsregler for 
fjernsalg

Kontantforbuddet 
sænkes til 20.000 
kroner
FRA den 1. juli 2021 er kontantforbuddet 
nedsat fra 50.000 kroner til 20.000 kro-
ner. Det medfører, at erhvervsdrivende 
fra denne dato ikke må modtage kon-
tantbetalinger på 20.000 kroner eller der-
over for salg af enkeltstående varer og 
ydelser. Sælger du eksempelvis en vare til 
25.000 kroner, må du maksimalt modtage 
19.999,50 kroner i kontanter. Kontantfor-
buddet gælder for den samlede kontant-
betaling. Kontantbetalinger i rater skal 
tilsammen være under beløbsgrænsen på 
20.000 kroner. 

Den 1. juli 2021 blev momsreglerne ved salg til private i EU 
ændret. Var din virksomhed registreret i den eksisterende 
ordning, er den automatisk blevet flyttet over i den nye 
Moms One Stop Shop-ordning.

SÆLGER din virksomhed varer til 
private i andre EU-medlemslande, 
har du hidtil skullet registrere din 
virksomhed og betale moms i kø-
berens land, når salget har overste-
get en national fastsat grænse. Den 
1. juli 2021 ændrede dette sig, da 
nye regler for fjernsalg trådte i kraft. 

Salg over 10.000 euro om året
Fremover kan en virksomhed sæl-
ge varer til en kunde i et andet EU-
medlemsland til en værdi op til 
10.000 euro, før sælgeren skal lade 
sig registrere og betale moms i kø-
berens land. For at gøre det nem-
mere for virksomhederne at angive 
og betale korrekt moms, er der op-
rettet en frivillig ordning – Moms 
One Stop Shop – hvor du kan lade 
din virksomhed registrere med 
henblik på at indberette og betale 
din EU-moms. Skattestyrelsen står 
for at fordele momsen mellem lan-
denes skattemyndigheder. 

Salg til og med 10.000 euro årligt
Hvis din virksomhed sælger varer 
til andre EU-lande for højst 10.000 
euro om året, behøver du ikke at 
indberette og betale moms i lande-
ne, hvortil varerne leveres. Her kan 
du nøjes med at angive og betale 
dansk moms.

Den tidligere ordning
Var din virksomhed registreret i 
den tidligere ordning, blev den flyt-
tet over på den nye Moms One Stop 
Shop-ordning den 1. juli 2021. Du 
kan dog ikke anvende den nye ord-
ning, før du har indsendt en række 
oplysninger om din virksomhed til 
Skattestyrelsen. Hertil skal du bru-
ge den blanket, som Skattestyrel-
sen har givet navnet 31.041. Du kan 
hente blanketten på skats hjemme-
side, og du skal uploade den udfyld-
te blanket via TastSelv Erhverv.
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Indbetaling af acontoskat senest den 20. marts

driver du virksomhed i selskabsform, skal du være opmærksom på, at fristen for indbetaling af 1. rate af den ordinære 
acontoskat for indkomståret 2019 er den 20. marts 2019. Ønsker du at betale frivillig acontoskat ud over den ordinære rate, 
skal du indberette dette først via TastSelv Erhverv.  

Pas på med tilbagebetaling af 
ulovlige kapitalejerlån

HVIS du har et ulovligt kapitalejerlån i 
dit selskab, skal du være varsom med, 
hvordan du tilbagebetaler lånet. Det 
kan nemlig vise sig at være en meget 
dyr løsning blot at indbetale beløbet, 
som både kan få selskabsretlige og 
skattemæssige konsekvenser. Kontakt 
derfor din revisor, der kan rådgive dig i 
forbindelse med at indfrie lånet, så du 
ikke risikerer dobbeltbeskatning.
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skat

Har din virksomhed solgt fritidshus 
med fortjeneste?
En del virksomheder har valgt at investere i fritidshuse med henblik på renovering og salg. Når 
gevinsten skal hentes hjem, opstår spørgsmålet om, hvilke moms- og skatteregler gælder. 

PRISERNE på fritidshuse er mange steder i landet steget markant 
under coronakrisen. Markedet for mindre fritidshuse har været 
støvsuget, fordi danskerne ikke har kunnet rejse til udlandet og i 
øvrigt har arbejdet hjemmefra. 

Momsfrihed med to vigtige undtagelser
Som udgangspunkt skal din virksomhed ikke betale moms, når 
virksomheden sælger fast ejendom – herunder fritidshuse. Der 
gælder dog to undtagelser, hvor virksomheden alligevel skal be-
tale moms:
•  Hvis din virksomhed sælger en ubebygget grund. Så skal der 

betales moms af salgssummen. 
•  Hvis der er tale om et nybyggeri. Hvis din virksomhed eksem-

pelvis køber et gammelt fritidshus, river det ned og opfører 
et nyt, vil der være tale om nybyggeri, og virksomheden skal 
betale moms af salgssummen. 

To scenarier for skatteforholdene
Der gælder forskellige skattemæssige regler, alt efter hvilken form 
din virksomhed drives i, og hvorvidt du anses for at være nærings-
drivende med opførelse og salg af fritidshus for øje.
•  Hvis du anses for at næringsdrivende med opførelse og salg af 

fritidshus for øje, beskattes fortjenesten som ved et sædvan-
ligt virksomhedsoverskud. 

•  Hvis du ikke anses for næringsdrivende med opførelse og salg 
af fritidshuse for øje, vil du i stedet være skattepligtig efter 
ejendomsavancebeskatningsloven. 

 » Hvis fritidshuset er erhvervet af et selskab eller en person-
lig erhvervsdrivende, beskattes avancen som almindeligt 
overskud i virksomheden. 

 » Hvis du ikke er i virksomhedsordningen eller vælger at 
træde ud af virksomhedsordningen i salgsåret, beskattes 
fortjenesten ved salg af fritidshus som kapitalindkomst 
med maksimalt 42 procent. 

Krav på et tillæg

Ifølge ejendomsavancebeskatningsloven har din virksomhed krav 
på et tillæg til købesummen på 10.000 kroner per år, bortset fra 
salgsåret. Hvis din virksomhed således har købt ejendommen i 
2018 og sælger den i 2021, har du ret til et tillæg på 30.000 kroner 
til købesummen. Forbedringer ud over de 10.000 kroner årligt kan 
også lægges til købesummen. 
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Fra kobber til kopper
Bo Stentoft er uddannet klejnsmed, maskinmekaniker, automatikmekaniker og akupunktør. Bo Stentoft fik 
sit første lederjob som 23-årig i en produktionsvirksomhed. Men da trangen til at være selvstændig overgik 
trygheden ved at have et fast syv til tre-job, åbnede Bo Stentoft sin egen akupunkturklinik. De seneste år har 
Bo Stentoft udviklet og patenteret et behandlingskoncept med sugekopper, som meget gerne skulle være 
den fremtidige levevej. ”Hvis man ser sig selv i en ny situation, og man tror på det, så går det i opfyldelse”, 
lyder mantraet fra akupunktøren. 

Den grønne te i koppen dufter 
i hele lokalet hos Lyngens 
Akupunktur Klinik. Bo Sten-
toft byder velkommen i de 
nyistandsatte lokaler i et vil-

lakvarter nær Køge. Her har akupunktø-
ren de seneste 15 år realiseret drømmen 
om at være herre i eget hus. Det startede 
ellers med en uddannelse som klejnsmed, 
og allerede i en alder af 23 år takkede Bo 
Stentoft ja til at være produktionsleder i 
en mellemstor virksomhed. Det tilførte 
den unge håndværker en god portion le-
delseserfaring, et overblik over lagersty-

ring og en uddannelse i kunsten at hånd-
tere kunder. 

Går egne veje
Bo Stentoft havde dog i lang tid gået og 
syslet med ideen om at gå egne veje, og ly-
sten til at skifte spor tog over, som årene 
gik. Fra de tidlige ungdomsår havde aku-
punktur, zoneterapi og læren om cha-
kraer inspireret Bo Stentoft, som både 
dyrkerede kampsport, yoga og havde et 
holistisk syn på tilværelsen. Det var drøm-
men at gøre dette til en levevej. 

I begyndelsen af 00’erne tog Bo Stentoft 
det store skridt og slog sig ned som profes-
sionel akupunktør. Forretningen begynd-
te efterhånden at tage form og parallelt 
med ugens mange akupunkturbehandlin-
ger begyndte Bo Stentoft blandt andet at 
importere sundhedssko, sportsarmbånd 
og sugekopper til behandling af skader.
 “Det var lidt svært at hive en månedsløn 
hjem i de første år, så jeg måtte jo være lidt 
kreativ og supplerede indtægten fra min 
klinik med forskellige bijobs. Det passede 
mig fint at være selvstændig med egen kli-
nik, men jeg måtte være kreativ for at sup-
plere indtægterne fra behandlingerne og 
begyndte at importere MBT-sko. Det var 
jeg en af de eneste i Danmark, der gjorde. 
Og så importerede og solgte jeg også suge-
kopper og EFX-sportsarmbånd. Vi havde 
to små børn og var flyttet i hus, samtidig 
med at jeg etablerede mig som selvstæn-
dig. Det var superhårdt, men samtidig var 
jeg ikke i tvivl om, at det var det, jeg ville, 
fortæller Bo Stentoft.”

Selvstændigt erhvervsdrivende og sel-
skabsejer
I dag står Bo Stentoft med et veletableret 
set-up, hvor han bruger sin største del af 
arbejdstiden i klinikken, og samtidig har 
fokus på sin store kæphest: Cupping.dk, 

iværksætteri

Hvad er cupping?

Cupping består af forskellige størrelser af sugekopper, der suges fast på huden 
ved hjælp af undertryk. Det primære formål er at øge blodgennemstrømningen og 
at opløse myoser. Desuden fjernes affaldsstoffer i bindevævet. Cupping er specielt 
velegnet til lidelser hvor der er smerter, kredsløbsproblemer, samt muskelspæn-
dinger. Cupping er en del af sygeplejeuddannelsen i flere Østeuropæiske lande.

MuscleCup®-behandling er et helt nyt behandlingskoncept, som er udviklet til at 
forbedre musklernes hurtighed, præstation og styrke. MuscleCup® er patenteret 
og et registreret varemærke, som er udviklet af Bo Stentoft
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iværksætteri

som er navnet på den skole og den hjem-
meside, som han har meget store forvent-
ninger til. Det handler om behandling 
med sugekopper. Salget af kursusaktivite-
ter og produkter er placeret i et anparts-
selskab, men klinikken bliver drevet som 
en enkeltmandsvirksomhed. 
 “Mine mange aktiviteter er delt op i 
to enheder, og det fungerer meget godt. 
Det er lidt mere besværligt at have et ApS 
end at drive en enkeltmandsvirksomhed. 
Ved et ApS kræver det mere fra revisorens 
side, du skal skrive referater fra general-
forsamlinger, indsende årsrapporter og 
alt muligt. En enkeltmandsvirksomhed er 
meget nemmere, men selvfølgeligt også 
mere risikofyldt. Alt i alt er jeg meget til-
freds med den konstruktion, som reviso-
ren anbefalede, at jeg opdelte aktiviteter-
ne i”, forklarer ejerlederen.

Ikke tid til at bogføre bilag
Økonomifunktionen har Bo Stentoft 
valgt ikke selv at stå for, men får i stedet 
hjælp udefra. Bilagene fra både klinikken 
og selskabet bliver løbende sendt til et 
eksternt firma, som håndterer alt det ad-
ministrative.  
 “Jeg har et regnskabsbureau til at ordne 
alt det med bilag, bogføring og balance. 
Jeg vil hellere bruge min tid på det, som 
jeg er god til. Hvis det var vigtigt nok, kun-
ne jeg sætte mig ind i tingene og gøre det 
selv. Men det er lige som med rengøring: 
Jeg vil helst betale mig fra det”, siger Bo 
Stentoft med et smil på læben. 
Bureauet står også for opgørelserne i for-
bindelse med moms og skat. Alle aktivite-
ter i klinikken er momsfritaget, mens an-
partsselskabet betaler moms af salget af 
kurser og produkter.  

Har planer om at udvide forretningen
For snart 20 år siden begyndte Bo Stentoft 
at interessere sig for cupping og behand-
lingsmetodens helbredende og restitu-

erende effekter. Ved sommerens OL i Rio 
de Janeiro for fem år siden blev metoden 
verdenskendt, da den amerikanske svøm-
mer og medaljevinder Michael Phelps an-
vendte sugekopper på sin krop, mens han 
svømmede. Det har givet et boost til cup-
ping-metoden, og den ønsker Bo Stentoft 
at udnytte i sit fremtidige virke.  
 ”Cupping interesserer mig virkelig me-
get, og jeg er begyndt at eksperimentere 
med forskellige metoder. Jeg importerer 
en lang række produkter og har i dag ud-
viklet systemet Musclecup, som nu er et re-
gistreret varemærke, og som jeg har paten-
teret”, fortæller Bo Stentoft og påpeger, at 
han siden 2013 har undervist i cupping-te-
rapi og har udviklet sin egen skole. Marke-
det er dog stadig i sin gryende begyndelse, 
og har efter Bo Stentofts vurdering et stort 
fremtidigt potentiale. 
 ”Jeg drømmer om at ansætte en række 
fysioterapeuter, som kan arbejde med 
metoden på landets sportssteder og gen-
optræningsenheder. Jeg arbejder stadig 
på at gøre Musclecup-serien endnu bedre 
og at få en videnskabelig dokumentation 
af metodens effekt. Selv er jeg ikke i tvivl”, 
afslutter Bo Stentoft. 

Bo Stentoft har specialiseret sig i akupunktur 
og behandling med sugekopper.

Personligt ejet virksomhed Anpartsselskab, eller aktieselskab 

Offentliggøre årsregnskab X

Vedtægter X

Afholde årlig generalforsamling X

Bestyrelse Kun aktieselskaber skal have en bestyrelse

Beskatning ejer Personligt / VSO Løn / udbytte

Hæftelse Ubegrænset (personligt) Begrænset (selskabskapitalen)

Alt efter, om du vælger at have dine erhvervsmæssige aktiviteter i en personligt ejet virksomhed 
eller i et selskab, er der forskellige krav til at offentliggøre virksomhedens regnskab, beskatning 
med videre.
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Lønsumsafgift krydret med kompensation
Er din virksomhed lønsumsafgiftspligtig, og har du modtaget COVID-19 kompensation, 
skal du læse med her. 

Ejer du en lønsumsafgiftspligtig metode 4-virksomhed, 
skal du beregne lønsumsafgiftsgrundlaget for at afklare, 
hvad din virksomhed skal betale i lønsum. Hvis du har 
modtaget en eller flere COVID-19 kompensationer, skal 

du være opmærksom på, at COVID-19 kompensation er skatte-
pligtig og derfor skal beskattes af den modtagne kompensation. 
Det betyder, at COVID-19 kompensationen skal medregnes i 
virksomhedens overskud. 

Har din virksomhed lønnede ansatte, skal du beregne lønsums-
afgiftsgrundlaget på følgende måde:  

Lønsum plus virksomhedens skattemæssige resultat før finan-
sielle poster. Lønsumsafgiften er 4,12 procent af dette beløb.

Lønkompensation
Hvis din virksomhed har modtaget COVID-19 kompensation for 
løn til medarbejdere, er kompensationen skattepligtig for virk-
somheden. Det betyder, at virksomheden skal medregne kom-
pensationen som en del af dens skattemæssige overskud. Den 
modtagne kompensation er samtidig kompensation for den ud-
gift, som virksomheden har haft til lønudgift. Kompensationen 
skal af den grund modregnes i virksomhedens lønsum. 

Eksempel:
En virksomhed har en lønsum på 400.000 kroner og et skatte-
mæssigt overskud på 600.000 kroner før indregning af modta-
get lønkompensation. Virksomheden har modtaget lønkom-
pensation på 75 procent af lønudgiften på 400.000 kroner, 
altså 300.000 kroner. 
Årets lønsumsafgift bliver: ((400.000 kroner – 300.000 kroner) 
+ (600.000 kroner + 300.000 kroner)) * 4,12 % = 41.200 kroner.

Kompensation for faste omkostninger
Har din virksomhed modtaget kompensation for faste omkost-
ninger, vil dette ikke påvirke virksomhedens lønsum. COVID-19 
kompensation for faste omkostninger er dog skattepligtig og 
skal medregnes i virksomhedens lønsumsafgiftspligtige over-
skud. 

Selvstændige
Kompensation modtaget under ordningen til selvstændige eller 
freelancere vil ikke påvirke lønsummen, men da kompensatio-
nen er skattepligtig, skal den medregnes i virksomhedens løn-
sumsafgiftspligtige overskud. 

Eksempel:
En virksomhed har en lønsum på 400.000 kroner og et skat-
temæssigt overskud på 600.000 kroner før indregning af mod-
taget kompensation. Virksomheden har modtaget kompen-
sation for lønomkostninger på 75 procent af lønudgiften på 
400.000 og for faste omkostninger på 350.000 kroner. 
Årets lønsumsafgift bliver: ((400.000 kroner - 300.000 kroner) 
+ (600.000 kroner + 300.000 kroner + 350.000 kroner)) * 4,12% 
= 55.620 kroner.

covid-19

Beskatningstidspunktet for COVID-19 kompensation

Har din virksomhed modtaget kompensation, er beløbet skatteplig-
tigt. Din virksomhed skal først selvangive beløbet, når kompensatio-
nen er modtaget. 

Kompensationen betragtes som modtaget, når der er sikkerhed for, 
hvad størrelsen af beløbet for kompensationen er. Beskatningstids-
punktet kan eksempelvis være udbetalingstidspunktet, men det 
kan formentlig også være det tidspunkt, hvor Erhvervsstyrelsen har 
foretaget efterkontrol af den modtagne kompensation, og der er sik-
kerhed for størrelsen af COVID-19 kompensationen. 

Beskatningstidspunktet kan være forskelligt fra, hvornår kompensa-
tionen vil indgå i din virksomheds årsregnskab. 

Er du i tvivl om, hvornår du skal betale skat af en modtaget COVID-19 
kompensation, kan du kontakte din revisor. 
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Styrk din bundlinje – få tilskud til 
professionel rådgivning 
Trænger din virksomhed til et tjek? Via ”smv PRO” kan du få afklaret, hvor din virksomhed 
trænger til et løft – og få et tilskud på 50 procent til rådgiverregningen. Det er et initiativ, du 
formentlig kan mærke på bundlinjen.

rådgivning

MED smv PRO får du temperaturmålt din 
virksomhed og hjælp til at se virksomhe-
den ud fra et større strategisk perspektiv. 
Du får kortlagt, hvor du med fordel kan 
gøre en indsats, og du får en skræddersyet 
plan for, hvilke tiltag der skal til for at lyk-
kes med dine initiativer.

Du kan vælge at inddrage din nuværende 
revisor som rådgiver i rådgiverforløbet, 
hvis det er relevant, eller du kan anvende 
en anden professionel rådgiver. Du får et 
tilskud til den private rådgivning på 50 
procent, dog maksimalt 100.000 kroner.  

Hvis du allerede er afklaret om dit behov 
og eventuelt allerede har styr på opgaven, 
og hvem der skal være din rådgiver, vil de 
to første kategorier blive tilpasset efter 
det. For at deltage skal din virksomhed:
 
• være ejerledet
• have et dansk CVR-nummer 
• have mellem tre og 50 ansatte og 
• have eksisteret i minimum tre år. 

smv PRO administreres af landets seks 
erhvervshuse. Tal med din revisor, om 
du med fordel kan deltage i smv PRO. El-
ler tag kontakt til dit lokale Erhvervshus 
på www.smvpro.dk og hør mere om smv 
PRO.

Forløbet hos smv PRO er skitseret her og kan opdeles i fire kategorier: 

Kilde: smv PRO

1 Startmøde

• Erhvervshusets forretningsudvikler 
foretager en screening af virksom-
heden

• Fremadrettede potentialer og be-
hov kortlægges

• Underskrivelse af forhåndsaftale om 
deltagelse i smv PRO.

• Rådgiver tilknyttes og virksomhed 
udarbejder udviklingsplan

• Forretningsudvikler følger virksom-
hed i processen

• Tilskud på 50 % (op til 100.000 kr.).

• Virksomhed udarbejder opgavebe-
skrivelse med sin forretningsudvik-
ler

• Markedsafsøgning af opgavebeskri-
velse

• Udvælgelse af rådgiver og tilsagn fra 
Erhvervshuset.

• Færdig udviklingsplan godkendes
• Udbetaling af tilskud (kan gå op til 

4-8 måneder fra afrapportering til 
Erhvervsstyrelsen)

• Virksomhed igangsætter implemen-
tering.

3 rådgiverforløb 4  udviklingsplan

2 opgavebeskrivelse

smv pro-forløb



straksafskrivning 2021 
Maksimumgrænse for  
straksafskrivning af  
småaktiver  . . . . . . . . . . . . . . . . .  30.700 kr. 

befordringsfradrag 2021 
0-24 km:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 kr. 
24-120 km:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,90 kr.
Over 120 km:  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,95 kr. 

kørselsgodtgørelse 2021 
Egen bil eller motorcykel pr. km 
Indtil 20.000 km .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   3,44 kr. 
Over 20.000 km  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,90 kr. 
Egen cykel eller knallert pr. km  . . . . .  0,54 kr. 

arbejdsgivernes  
dagpengegodtgørelse, 2021 
Pr. dag:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892 kr. 

sygedagpenge 2021 
Max. pr. uge:  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.460 kr. 
Yderligere oplysninger: www.bm.dk 

rejsegodtgørelse 2021 
Logi – efter regning eller pr. døgn .  .  .  .  . 228 kr. 
Fortæring pr. døgn  . . . . . . . . . . . . . . . 532 kr. 
Tilsluttende døgn pr. time  . . . . . . . . . 22,17 kr. 
Fri morgenmad .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   79,80 kr. 
Fri frokost  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159,60 kr. 
Fri middag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159,60 kr. 
25 pct. godtgørelse  . . . . . . . . . . . .  133,00 kr. 

nettoprisindeks 2020-2021 
Juli 2021  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,8
Juni 2021 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  105,1
Maj 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105,0
April 2021  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,8
Marts 2021.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104,4
Februar 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,4
Januar 2021 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103,8
December 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,4
November 2020 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103,6  
Oktober 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,0 
September 2020.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103,7
August 2020.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103,9
Bemærk: Fra og med januar 2016 er referenceperioden  
(basisåret) 2015. Dermed er 2015 = 100. 

Yderligere oplysninger: www.dst.dk/priser

vigtige datoer

godt at vide

Som følge af COVID-19 er nogle betalingsfrister flyttet. Opgørelsen er den gældende 
per 15. august 2021. Vær opmærksom på, at nogle eventuelt kan ændres.VIGTIGT

september 2021

1.   Moms (kvartalsvis) for perioden 1. 
april-30.juni 2021, moms (halvårlig) 
for perioden 1. januar-30. juni 2021, 
oplysningsfrist for selvstændig 
erhvervsdrivende og selskaber

10.   A-skat + AM-bidrag (små og mellem) 
for august 2021, indberetning af 
e-Indkomst (små og mellem)

15.   Feriekonto (lønperiode med afslut-
ning mellem den 16. og 31. august), 
lønsumsafgift (måned) for aug. 2021

20.   B-skat + AM-bidrag (selvstændige), 
restskat (personer)

27.   EU-salg uden moms (månedlig) for 
august 2021, moms (månedlig) for 
august 2021, A-skat + AM-bidrag (små 
og mellem) for april 2021

30.   A-skat + AM-bidrag (store) for 
september 2021, indberetning 
af e-Indkomst september 2021 
(store), feriekonto (lønperiode med 
afslutning mellem den 1. og den 15. 
september), Moms One Stop Shop for 
august 2021

oktober 2021

11.   A-skat + AM-bidrag (små og mellem) 
for september 2021, indberetning af 
e-Indkomst (små og mellem)

15.   Feriekonto (lønperiode med 
afslutning mellem den 16. og 31. 
september), lønsumsafgift (måned) 
for september 2021, lønsumsafgift 
(kvartal) for 3. kvartal 2021, A-skat + 
AM-bidrag (store) for maj 2021.

20.   B-skat + AM-bidrag (selvstændige), 
restskat (personer)

25.   EU-salg uden moms (månedlig) for 
september 2021, moms (månedlig) 
for september 2021

29.   A-skat + AM-bidrag (store) for okto-
ber 2021, indberetning til e-Indkomst 
for oktober 2021 (store), feriekonto 
(lønperiode med afslutning mellem 
den 1. og den 15. oktober)

31.   Moms One Stop Shop for september 
2021

november 2021

10.   A-skat + AM-bidrag lønmodtagere 
(små og mellem) for oktober 2021, 
indberetning af e-Indkomst (små og 
mellem)

15.   Lønsumsafgift (måned) for oktober 
2021, feriekonto (lønperiode med 
afslutning mellem den 16. og 30. 
oktober)

20.   Frivillig indbetaling af acontoskat (2. 
rate)

22.   B-skat + AM-bidrag (selvstændige)

25.   Moms (månedlig) for oktober 2021, 
EU-salg uden moms (månedlig) for 
oktober 2021

30.   A-skat + AM-bidrag (store) for 
november 2021, indberetning af 
e-Indkomst for juli 2021 (store), fe-
riekonto (lønperiode med afslutning 
mellem den 1. og den 15. november), 
Moms One Stop Shop for oktober 
2021

december 2021

1.    Moms (kvartalsvis) for perioden 1. 
juli – 30. september

10.    A-skat + AM-bidrag (små og mellem) 
for november 2021, indberetning af 
e-Indkomst (små og mellem) 

13.    Feriekonto (lønperiode med afslut-
ning mellem den 16. november og 30. 
november)

15.    Lønsumsafgift (måned) for november 
2021

27.    EU-salg uden moms (månedlig) for 
november 2021, moms (månedlig) 
for november 2021

30.     A-skat + AM-bidrag (store) for 
december 2021, indberetning af 
e-Indkomst for august 2021 (store) 

31.    Feriekonto (lønperiode med afslut-
ning mellem den 1. december og den 
15. december), Moms One Stop Shop 
for november 2021

AABENRAA
Haderslevvej 6
T 7462 4949
E aabenraa@revisor.dk

HADERSLEV 
Skipperhuset, Hansborggade 30
T 7452 0152
E haderslev@revisor.dk

PADBORG
Møllegade 2B st.
T 7467 1515
E padborg@revisor.dk

RIBE
Industrivej 50
T 7542 0955
E info@reviribe.dk 

SØNDERBORG
Møllegade 71
T 7870 6400
E sonderborg@revisor.dk 

TØNDER
Ribe Landevej 30
T 7472 3636
E toender@revisor.dk

Revisionscentret
FSR – danske revisorer

www.revisor.dk
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