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Ferie skal afholdes,  
inden rådhusklokkerne 
slår 12

bliv klar til 
det nye år3 du kan blive tvunget til 

digitalt kasseapparat6 har du styr på 
pensionen?7

coronakrisen betød en langstrakt nedlukning af sa-
loner og klinikker, hvor personalet har tæt kontakt med 
kunderne. Tatovør Thomas Bylov klarede skærene ved 
at sælge gavekort, som kunne indløses, når forretningen 
åbnede igen. 

Når rådhusuret nyt-
årsaften byder det 
nye år velkommen, 
slutter den første 

ferieafholdelsesperiode ef-
ter den nye ferielov. Den fe-
rie, lønmodtagere har optjent 
fra 1. september 2020 til 31. 
august 2021, skal være afvik-
let senest den 31. december 
2021, hvor ferieafholdelsespe-
rioden slutter. 

Lønmodtagere skal afholde 
mindst fire af de fem ugers fe-
rie, som ferieloven giver ret til, 
og kun i ganske særlige tilfæl-
de er det muligt at overføre de 
fire ugers ferie til næste år. 

Hvis lønmodtageren ikke øn-
sker at afholde den femte fe-

rieuge, kan lønmodtageren 
derimod aftale med arbejds-
giveren, at ferieugen overføres 
til næste ferieafholdelsesperi-
ode. Uden en sådan aftale skal 
arbejdsgiveren automatisk 
udbetale den femte ferieuge 
efter nytår. 

Lønmodtagere kan ikke over-
føre ferie, som er optjent i pe-
rioden 1. januar til 31. august 
2019. Disse feriedage skal af-
holdes senest 31. december 
2021. Ellers mister lønmodta-
geren feriedagene og har hel-
ler ikke ret til at få dem udbe-
talt.

Er lønmodtageren på barsel, 
syg eller i jobskifte, gælder an-
dre regler. 

Da vi lukkede ned anden gang den 21. 
december i 2020, lå forretningen øde hen 
i tre og en halv måned. Heldigvis købte en 
række superflinke kunder en masse gave-
kort og betalte dermed forud. Indtægterne 
fra disse gavekort brugte jeg til at betale 
husleje og løn til mig selv. 

Thomas Bylov, tatovør  
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nyt og nyttigt

Styrk din digitale 
sikkerhed

Hjemme værst, på 
kontoret bedst
RISIKOEN for hackerangreb er større, når medarbejdere 
arbejder hjemmefra. Derfor bør du tænke over jeres løs-
ninger til virtuelle møder, fjernadgang, kryptering samt 
password-management. 80 procent af alle databrud 
skyldes svage eller genanvendte kodeord. Næsten 90 
procent af tidligere ansatte har stadig adgang til virk-
somhedens systemer og konti. Hvor let er det at få ad-
gang til jeres systemer?

Driver du virksomhed og har brug for at gøre status 
på IT-sikkerheden, er der god hjælp at hente. 

SIKKERDIGITAL.DK er en platform, som er etableret af Digitalise-
rings- og Erhvervsstyrelsen. Platformen giver gennem test og 
værktøjer gode råd og vejledninger til at styrke IT-sikkerheden 
i din virksomhed. Dette omfatter blandt andet hjælp og vejled-
ning til:

• Overblik over vigtige data og systemer
• Opdatering af programmer og styresystemer
• Antivirus og firewall
• Backup af data
• At spotte mistænkelige mails
• Stærke adgangskoder
• At stille sikkerhedskrav til IT-leverandører.

En af de største trusler mod IT-sikkerheden findes i udefra kom-
mendes forsøg på adgang til virksomhedens data via phishing 
mails, ransomware, virus og malware. Det er derfor en god idé at 
foretage et tjek af virksomhedens IT-sikkerhed. 

Det er også vigtigt, at du tænker IT-sikkerhed ind i forretningen 
og øger bevidstheden om sikker digital adfærd i alle systemer 
igennem klare retningslinjer. Dette kan du gennemføre ved at 
foretage en målrettet risikovurdering og identificere de væsent-
ligste ricisi. Herunder skal du konkret vurdere sandsynligheden 
for og konsekvensen af de identificerede risici og trusler. En så-
dan risikovurdering danner et godt grundlag for en IT-sikker-
hedspolitik og retningslinjer over for alle ansatte og kan være 
med til at reducere risikoen for sikkerhedsbrud. Det er også vig-
tigt, at I udarbejder en tilhørende beredskabsplan, hvis uheldet 
skulle være ude.

Du kan læse mere herom på sikkerdigital.dk
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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.  

Er du sikker – eller skal du forsikres? 

40 procent af SMV’erne har et utilstrækkeligt digitalt 
sikkerhedsniveau. Overvej om din virksomhed skal 
have en cyberforsikring. Din virksomhed kan typisk 
blive dækket ved skade på dit fysiske it-udstyr, pro-
grammer og data, ved driftstab samt ansvar over for 
andre. Hvis din virksomhed allerede har en forsikring, 
bør du tjekke, om den dækker det, den skal, og om din 
virksomhed selv lever op til forsikringsbetingelserne. 

Har din virksomhed et rentefrit lån for moms eller A-
skat - et såkaldt coronalån -,  er det vigtigt, at du over-
holder indberetningsfristerne for A-skat, moms m.v.. 
Hvis du glemmer en indberetning, og den manglende 
indberetning når at blive erstattet af en foreløbig fast-
sættelse, skal coronalånet tilbagebetales inden for 14 
dage. 

Indberet eller mist 
dit coronalån
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nytår

Tæl varelageret op
Har din virksomhed et varelager, skal du 
huske at optælle det ved udgangen af 
regnskabsåret. Optællingen er grundlaget 
for værdiopgørelsen af varelageret på ba-
lancedagen. Det er en god idé, at du skriver 
opgørelsesmetode og beregninger ned og 
har kopier af indkøbsfakturaer og lignende 
klar, så du kan dokumentere varelagerets 
værdi.

Gennemgå dine debitorer
Har du debitorer, er det en god ide at løbe 
dem igennem på balancedagen. Du kan 
gennemgå forfaldsdatoer på debitorer og 
følge op på forfaldne debitorer, som ikke 
har betalt til tiden.

Forhøjet fradrag for driftsmidler i 2021
Hvis din virksomhed skal have skattemæs-
sigt fradrag for driftsmidler i 2021, skal de 
være leveret og klar til brug inden årets 
udgang. Det er ikke nok at have bestilt og 
eventuelt forudbetalt det nye driftsmid-
del. Din virksomhed kan få skattemæs-
sigt straksfradrag for småanskaffelser på 
op til 30.000 kroner eksklusive moms per 
anskaffelse, når du er momspligtig. Denne 
grænse var 14.100 kroner i 2020. Vær dog 
opmærksom på, at anskaffelser, der er be-
stemt til at fungere samlet, anses for at 
være ét driftsmiddel. Eksempelvis vil køb 
af både en computer og en printer, der 
er forbundet med hinanden, blive anset 
for ét driftsmiddel, uanset om de er købt 
samlet eller hver for sig i løbet af 2021. Det 
samme gælder forbedringsudgifter, der 
knytter sig til aktiver, der er bestemt til at 
fungere samlet. Hvis den samlede anskaf-
felsessum overstiger 30.000 kroner, kan 

det fulde beløb ikke fratrækkes i købsåret, 
men kan afskrives skattemæssigt med op 
til 25 procent af saldoen for de samlede 
driftsmidler. Dertil gælder, at køb af visse 
fabriksnye driftsmidler over 30.000 kro-
ner giver et afskrivningsgrundlag på 116 
procent af anskaffelsessummen. Køber du 
eksempelvis et stillads til 50.000 kroner, 
kan du opnå fradrag for afskrivninger på 
14.500 kroner i 2021, svarende til 25 pro-
cent af 58.000 kroner (50.000 kroner med 
tillæg af 16 procent).  

Kørsel med blandet benyttet bil
Hvis du som selvstændig erhvervsdriven-
de benytter din private bil erhvervsmæs-
sigt, kan du enten fratrække de faktiske 
udgifter med den erhvervsmæssige andel 
eller fratrække de kørte erhvervsmæssige 
kilometer med de fastsatte satser for skat-
tefri kørselsgodtgørelse. Du skal holde styr 
på kilometerregnskabet i en kørebog af 
hensyn til dokumentationen over for Skat-
testyrelsen. Det er vigtigt, at kørebogen 
bliver ajourført løbende.

Skattefri gaver til dine medarbejdere
Du kan som udgangspunkt give hver af 
dine medarbejdere skattefrie julegaver til 
en værdi af maksimalt 900 kroner i 2021. 
Vær opmærksom på, at skattefriheden 
kun gælder såkaldte naturaliegaver, og at 
kontanter og egentlige gavekort ikke er 
omfattet af skattefriheden, men skal ind-
komstbeskattes hos medarbejderne. Husk 
i øvrigt, at hver medarbejder kun kan mod-
tage personalegaver for samlet 1.200 kro-
ner om året uden at skulle beskattes. Så-
fremt du ikke giver medarbejderne andre 
gaver i løbet af året, har du mulighed for 

at give skattefrie julegaver til en værdi af 
maksimalt 1.200 kroner. Særligt for 2021 
er der indført mulighed for, at du kan give 
dine medarbejdere særskilte gavekort på 
op til 1.200 kroner ud over ovennævnte 
gaver. Disse særskilte gavekort skal anven-
des til hoteller, restauranter og forlystelser, 
herunder museer, teater- og biograffore-
stillinger. Du kan give flere gavekort inden 
for disse kategorier til en medarbejder, så 
længe de samlet ikke overstiger en værdi 
på 1.200 kroner.

Gaver til nærtstående
Du har mulighed for at give dine nærtbe-
slægtede en årlig skatte- og afgiftsfri gave 
på 68.700 kroner. Tal med din revisor om, 
hvem og hvordan du kan begunstige dine 
nærtbeslægtede og andre nære.

Feriepengeforpligtelse
Feriepengeforpligtelsen til ansatte, der af-
holder ferie med løn, vil som følge af sam-
tidighedsferie formentlig være mindre 
end tidligere år. Feriepengeforpligtelsen 
per 31. december 2021 vil udgøre restfe-
rie, der endnu ikke er afholdt for ferieop-
tjeningsperioden 1. september 2020 til 31. 
december 2021 samt feriepenge fra den 
tidligere indefrysningsperiode 1. septem-
ber 2019 til 31. august 2020, hvis disse fe-
riepenge endnu ikke er afregnet til Ferie-
fonden. Hvis du har valgt at beholde disse 
feriemidler fra indefrysningsperioden i 
virksomheden, skal de pristalsreguleres 
med en årlig sats på 1,5 procent. Kontakt 
din revisor, hvis du har brug for hjælp til 
opgørelse af feriepengeforpligtelsen.

Kontrollerede transaktioner
Hvis du har bestemmende indflydelse 
over et eller flere selskaber, som du også 
handler med, skal disse transaktioner ind-
berettes til Skattestyrelsen i forbindelse 
med din selvangivelse. Indberetningsplig-
ten gælder uanset, om du eksempelvis har 
en renteindtægt på 50 kroner eller mod-
tager et honorar på 100.000 kroner fra dit 
selskab. Kontakt din revisor, hvis du har 
brug for hjælp til indberetningen.

Bliv klar til nytår
Hvis du har regnskabsafslutning den 31. december 2021, har din 
revisor måske allerede sendt en materialeliste, som du kan tage 
udgangspunkt i, når du skal afslutte året. Ellers kan du få inspiration 
i nedenstående.
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Coronakrisen sidder 
stadig i benene
Under coronakrisen klarede Thomas Bylov skærene ved at sælge gavekort, som kunne indløses, 
når hans tatovørforretning åbnede igen. Forudbetalingerne var med til at få økonomien til at løbe 
rundt, men efterdønningerne sidder stadig i benene i form af lange arbejdsuger, hvor indløsningen 
af gavekortene skal klares ved siden af den sædvanlige drift. 

Tunge toner fra metalbandet Led 
Zeppelin lyder fra højttalerne, 
mens dørklokkens karakteristi-
ske ding-dong byder velkommen 

på denne smukke efterårsdag på Lolland, 
hvor Tobys Ink åbner dørene til endnu en 
travl dag. Thomas Bylov søsatte i 2015 sin 
drøm om at have foden under eget bord og 
indrettede sin tattoo-butik i hjertet af Ma-
ribo. Efter 1½ års dødvande med corona 
har forretningen igen vind i sejlene, men 
efterdønningerne er ikke ovre endnu. 

Thomas Bylov har indgået en aftale med 
tre freelance-tatovører, som kan leje sig 
ind i forretningen og bruge faciliteter og 
udstyr. Det giver god fleksibilitet og bety-
der, at Thomas Bylov ikke er tvunget til at 
udbetale faste månedslønninger udover 
lønnen til sig selv. 
 ”Freelancerne booker selv deres kunder 
og lejer sig ind her hos mig. De er ikke an-
sat hos mig, og det er en fordel, for så skal 
jeg ikke tænke på feriepengeforpligtelser 
og forsikringer. De betaler en procent-
del af deres omsætning til mig”, fortæller 
Thomas Bylov, som driver sin forretning 
som personlig virksomhed.
Coronakrisen har generelt været hård ved 

saloner og klinikker, hvor personalet har 
tæt kontakt med kunderne. Disse virk-
somheder måtte i mange måneder luk-
ke butikken på ubestemt tid. Særligt den 
første nedlukning kostede Thomas Bylov 
dyrt, og han vurderer, at coronaen samlet 
set har bombet forretningen 1½ år bagud. 
 ”Da vi lukkede ned anden gang den 21. 
december i 2020, lå forretningen øde hen 
i tre og en halv måned. Heldigvis købte en 
række superflinke kunder en masse gave-
kort og betalte dermed forud. Indtægter-
ne fra disse gavekort brugte jeg til at be-
tale husleje og løn til mig selv. I forhold til 
kompensationsordningen har indbeta-
linger fra gavekort den fordel, at de ikke 
tæller med i omsætningen for kompen-
sationsperioden. De skal først medtages 
i omsætningen i forhold til kompensati-
onsperioden, når de bliver indløst”, for-
tæller Thomas Bylov og fortsætter: 
 ”Det betød, at jeg kunne dokumente-
re, at jeg havde en omsætningsnedgang, 
og at jeg derfor var berettiget til at få del i 
pengene fra støtteordningen”.

Stadig mange overarbejdstimer
Da anden coronanedlukning sluttede, 
indløste kunderne deres gavekort og om-

satte dem til tatoveringer. Men da for-
retningen har behov for at matche det 
indtægtsniveau, som den havde før co-
ronakrisen, betyder det, at Thomas By-
lov har måttet smøge ærmerne ekstra op. 
Thomas Bylov har stadig en stor overar-
bejdspukkel og arbejder i øjeblikket cir-
ka 50 timer om ugen for at indhente ind-
løsningen af resterende gavekort, som er 
blevet udstedt. Han vurderer, at der sta-
dig går nogle uger, før puklen er afviklet, 
og det er hårdt med så lang en arbejdsuge, 
når kroppen og fysikken ikke er, hvad den 
har været. 

Så de seneste år har på ingen måde været 
en dans på roser, og selv om Tobys Ink har 
trukket på kompensationsordningerne, 
har det kun været et plaster på såret. 

”2020 kostede mig hele virksomhedens 
samlede overskud, og når folk forsøger at 
opmuntre mig og siger, at du har jo fået 
støtte, kan jeg bare svare, at jeg har fået 
30.000 kroner i kompensation månedligt, 
men det koster 55.000 kroner at drive for-
retningen og betale mine private regnin-
ger. Jeg er selvfølgelig glad for, at vi kun-
ne modtage støttekroner; det fik os til at 

coronakrisen
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coronakrisen

drukne langsommere. Men det var altså 
ikke fantastisk, det siger jeg bare”, lyder 
det fra tatovøren, som på trods af hjælpe-
pakker kun var en måned fra at sige: ”Nu 
lukker vi forretningen”. Hvis der var gået 
en måned mere, skulle han ud at låne ret 
store penge, og det var ikke en mulighed.

Hjælp udefra
Det har ikke været let at søge støtteord-
ningerne, og Thomas Bylov har ikke kun-
net forstå kompensationspakkerne selv, 
så han har fået sin revisor til at hjælpe sig. 
Til det siger han: 
 ”Nogle af mine kollegaer har prøvet 
selv at rode med det, men blev afvist af 
myndighederne, fordi de gjorde det for-
kert. Derfor tog jeg fat i min revisor, som 
assisterede med det administrative. 

En kunstner og ikke en talknuser
Matematik har aldrig været Thomas By-
lovs stærkeste side. Så når det gælder 
regnskaber og skatteberegninger, får han 
hjælp udefra. 
 ”Jeg klarer selv den daglige bogføring. 
Men derudover har jeg min revisor til at 
indberette årsopgørelse, forskudsopgø-
relse og vejlede mig i skatteforholdene, 
som jeg synes til tider kan være meget 
svære at gennemskue. Jeg er kunstner og 
god til sprog, men tal forvirrer mig virke-
lig. Jeg betaler gerne en revisor for at for-
tælle mig, hvad jeg må trække fra i skat, og 
hvad jeg ikke må trække fra. Nogle gange 
siger min revisor: Det her skal du vente 
med til næste år, hvor jeg undrende sid-
der og spørger: Må man gerne det?, og 
så svarer revisoren JA. Det havde jeg ikke 
selv troet, men revisoren kender jo regler-
ne, så det har jeg stor værdi af. På et tids-
punkt spurgte jeg, om jeg kunne købe en 
overfrakke, men fik et nej. Men jeg måtte 
gerne købe t-shirts med logo på”, afslutter 
Thomas Bylov med et stort smil på læben.

Coronakrisen har generelt været hård ved saloner og 
klinikker, hvor personalet har tæt kontakt til kunderne. 
Tatovørforretningen Toby’s Ink er ingen undtagelse.
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Sådan retter du feriepenge 
til dine ansatte

Afgiften på cigaretter stiger – vær opmærksom på nye regler

Cafeer skal anvende digitale 
kasseapparater senest i 2024

Den nye ferielov trådte i kraft i 2020, og de æn-
drede procedurer giver stadig anledning til en række 
spørgsmål. Blandt andet oplever flere, at det kan 
være svært at rette opgørelsen af feriepenge for de 
ansatte.

Der er kommet nye regler for opbevaring af cigaretter og røgtobak. Disse er 
vigtige at have for øje, når cigaretafgifterne stiger den 1. januar 2022.

Fra den 1. januar 2024 bliver det obligatorisk for 
cafeer, værtshuse, diskoteker, pizzeriaer, grillbarer, 
isbarer, købmænd, døgnkiosker og restauranter at 
anvende digitale salgsregistreringssystemer. Allerede 
nu kan Skattestyrelsen pålægge virksomheder at 
anvende et digitalt salgsregistreringssystem.

NÅR du indberetter feriepenge for dine medarbejdere via eInd-
komst, skal du være opmærksom på, at du kun skal indberette 
for timelønnede medarbejdere, som ikke har ret til løn under fe-
rie og for fratrædende funktionærer, der har ret til løn under fe-
rie, men stopper på arbejdspladsen. Du skal altså ikke indberet-
te feriepenge for funktionærer, der har ret til løn under ferie og 
ikke står over for at stoppe. De holder ferie med løn og skal ikke 
have feriepenge udbetalt.

Hvis du får behov for at rette i opgørelsen af feriepenge, er det 
vigtigt, at du gør det i den lønperiode, som du har indberettet 
feriepengene i. Du skal også være opmærksom på at bruge det 
samme medarbejdernummer som i den oprindelige indberet-
ning. Du kan rette feriepenge på TastSelv Erhverv i det system, 
der hedder eIndkomst/CPS. Her kan du også generere en over-
sigt per medarbejder, som du kan afstemme beløbene med og 
sikre dig, at dine rettelser er slået rigtigt igennem.

DE nye regler betyder, at en grossist eller 
en detailhandler kun må sælge cigaretter 
eller røgtobak med gamle stempelmær-
ker i maksimalt tre måneder efter en af-
giftsforhøjelse. 

Når afgifterne på cigaretter og røgtobak 
stiger den 1. januar 2022, skal du derfor 
sørge for at have solgt dit lager af cigaret-
ter og røgtobak inden for tre måneder. Al-
ternativt skal du inden 1. maj 2022 have 

returneret de varer, hvor du har betalt 
den gamle afgift. 

Sælger du cigaretter eller røgtobak med 
et gammelt stempelmærke tre måneder 
efter en afgiftsforhøjelse er indtrådt, kan 
du risikere en bøde på 15.000 kroner per 
overtrædelse. Ligeledes kan du få en bøde, 
hvis du fire måneder efter en afgiftsforhø-
jelse ikke har returneret dine cigaretter 
eller røgtobak med gamle stempelmær-

ker, da du herefter ikke må opbevare ci-
garetter og røgtobak med gamle stempel-
mærker. 

Alternativt kan du fra 1. august 2021 købe 
stempelmærker med den afgift, som er 
gældende fra 1. januar 2022. På den måde 
vil du mindske risikoen for at skulle sende 
cigaretter retur. 

SKATTESTYRELSEN har de senere år haft detailbranchen som et fo-
kusområde og har i forbindelse med en række kontroller konsta-
teret, at udvalgte grupper af erhvervsdrivende har udfordringer 
med at registrere salg korrekt med heraf følgende fejl i indbe-
retninger af skat og moms. For at styrke Skattestyrelsens indsats 
mod sorte penge kan styrelsen pålægge virksomheder at anven-
de et digitalt salgsregistreringssystem, der automatisk lagrer op-
lysninger om salg, hvis styrelsen ved et kontrolbesøg konstate-
rer, at ikke alt salg bliver registreret korrekt. Et af formålene med 
et digitalt kasseapparat er, at virksomheden ved Skattestyrel-
sens fremtidige kontroller kan udlevere de lagrede oplysninger 
digitalt til myndigheden.

nyt og nyttigt
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Vær opmærksom på din pension

Mod slutninger af hvert kalenderår kan det ofte betale sig at have sine pensions- og opsparings-
forhold for øje. Dette gør sig særligt gældende i år, hvor der er nye regler på vej. Disse regler kan 
have betydning for dig, der har en selvpension eller indbetaler til en børneopsparing. Ligeledes 
ændres satsen for, hvor meget du kan indbetale på en ratepension fra år til år. 

pension

Indbetalinger til en ratepension kan 
trækkes fra i den skattepligtige ind-
komst. Derfor kan det for nogle give 
god økonomisk mening at indbetale 

så meget, at hele fradragsretten udnyttes 
– særligt hvis du betaler topskat. Du kan i 
2021 indbetale 58.500 kroner til din rate-

pension med fradrag. Hvis du indbetaler til din ratepension via 
en arbejdsgiverordning, er beløbet 63.586 kroner.

Nogle personer indbetaler mere til ratepension, end de kan få 
fradrag for. Det sker oftest for personer, der både har en arbejds-
giverbetalt pensionsordning og en, de selv indbetaler på. Hvis du 
indbetaler mere, end du kan få fradrag for på en eller flere rate-
pensioner, kan du risikere at blive beskattet af de samme penge 
flere gange med en meget høj marginalskat til følge. Hvis du har 
indbetalt over fradragsgrænsen, har du mulighed for at tage pen-
gene ud af pensionsopsparingen igen eller overføre dem til en 
livsvarig livrente, hvor der ikke er grænser for, hvor stor en ind-
betaling, som kan fratrækkes i den personlige indkomst. 

Nye regler for selvpensioner og børneopsparinger
Det forventes, at nye regler træder i kraft fra det nye år, og det 
kan have betydning for dig, hvis du indbetaler til en børneop-
sparing eller har en selvpension. Fra starten af det nye år må du, 
hvis reglerne som forventet træder i kraft, ikke have midler pla-
ceret i unoterede kapitalandele som eksempelvis aktier eller an-
parter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, stå-
ende på en børneopsparing eller en selvpension.

Hvis du er blandt dem, der har midler placeret i unoterede ka-
pitalandele på en børneopsparing eller en selvpension, skal du 
inden den 1. juli 2022 udtage dem. Indtil denne dato kan du 
udtage dem, uanset at bindingsperioden på børneopsparingen 
ikke er udløbet, og uden at selvpensionen anses for frigivet i sin 
helhed. 

Du kan udtage de unoterede kapitalandele ved at afstå dem til en-
ten tredjemand eller dig selv. Alternativt kan du udlodde de uno-
terede kapitalandele til dig selv. Dette vil dog betyde, at værdien af 
børneopsparingen eller selvpensionen vil blive reduceret.



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 
Oktober 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106,7
September 2021 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105,8
August 2021 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105,5
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  
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 16. november 2021. Vær opmærksom på, at nogle eventuelt kan ændres.VIGTIGT

december 2021

2.   Moms (kvartalsvis) for perioden 1. 
juli – 30. september 2021. 

10.   A-skat og AM-bidrag (små og 
mellemstore), indberetning af 
e-Indkomst (små og mellem)

15.   Feriekonto (lønperiode med 
afslutning mellem den 16. og 31.), 
lønsumsafgift (måned)

27.   Månedsmoms (store) for perioden 
1. november – 30. november 2021, 
EU-salg uden moms (store)

30.   Indbetaling af liv- og pensionsord-
ning, A-skat + AM-bidrag (store),  
indberetning af e-Indkomst (store)

31.   Feriekonto (lønperiode med afslut-
ning mellem den 1. og 15.)

januar 2022

14.    Feriekonto (lønperiode med afslut-
ning mellem den 16. og 31.)  

17.   Lønsumsafgift (kvartal), lønsums-
afgift (måned), A-skat og AM-bidrag 
(små og mellemstore) for december 
2021, indberetning af e-Indkomst 
(små og mellem).

20.   B-skat + AM-bidrag (selvstændige) 
for januar 2022.

25.   Månedsmoms (store) for perioden 1. 
december – 31. december 2021, EU-
salg uden moms (månedlig), EU-salg 
uden moms (kvartal).

31.   A-skat + AM-bidrag (store) for januar 
2022, indberetning af e-Indkomst 
(store), feriekonto (lønperiode med 
afslutning mellem den 1. og 15.)

februar 2022

01.   Acontoskat, frivillig indbetaling 3. 
rate (selskaber).

10.   A-skat og AM-bidrag (små og 
mellemstore) for januar 2022, 
Indberetning af e-Indkomst (små og 
mellem)

15.   Lønsumsafgift (måned), feriekonto 
(lønperiode med afslutning mellem 
den 16. og 31.) 

21.   B-skat + AM-bidrag (selvstændige) 
for februar 2022.

25.   Månedsmoms (store) for perioden 
1. januar – 31. januar 2022, EU-salg 
uden moms (månedlig).

26.  Indberetning af e-Indkomst (store)

28.   Feriekonto (lønperiode med afslut-
ning mellem den 1. og 15.), A-skat + 
AM-bidrag (store) for februar 2022.

marts 2022

01.   Moms (kvartalsvis) for perioden 
1.oktober – 31. december 2021, 
moms (halvårlig) for perioden 1. juli 
2021 – 31. december 2021.

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

15.   Lønsumsafgift (måned), feriekonto 
(lønperiode med afslutning mellem 
den 16. og 31.) .

20.   Acontoskat, frivillig indbetaling 1. 
rate (selskaber).

21.   B-skat + AM-bidrag (selvstændige) 
for marts 2022.

25.   Månedsmoms (store) for perioden 1. 
februar – 28. februar 2022, EU-salg 
uden moms (månedlig).

31.   A-skat + AM-bidrag (store) for marts 
2022, indberetning af e-Indkomst 
(store), feriekonto (lønperiode med 
afslutning mellem den 1. og 15.)

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
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