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DIN REVISOR INFORMERER har i de 
seneste to numre bragt artikler om 
den nye ferielov. I føljetonens tredje 
artikel kan du her læse om metoder 
til opgørelse af virksomhedens ferie-
pengeforpligtelse.

MED den senest vedtagne fi-
nanslov fulgte væsentlige 
stigninger i håndværker- og 
servicefradraget for 2021. For 
både håndværkerfradrag og 
servicefradrag gælder, at disse 
hæves til 25.000 kroner årligt 
per person. Det vil med an-
dre ord sige, at eksempelvis 
to voksne i samme husstand 
kan opnå et samlet fradrag 
på to gange 50.000 kroner. 

Til sammenligning udgjorde 
håndværkerfradraget sidste 
år 12.500 kroner og servicefra-
draget 6.200 kroner per per-
son.

Samtidig hæves skatteværdi-
en for servicefradrag fra cirka 
27 procent til cirka 35 pro-
cent, mens skatteværdien for 

”I krisetider får man ofte tunnelsyn, men i 
stedet bør man som ejerleder bruge anled-
ningen til at give sin forretningsmodel et 
grundigt eftersyn”.

Nils Wegener, strategikonsulent og statsautoriseret revisor

coronakrisen har været et hårdt slag for mange bran-
cher. Mange virksomheder står stadig i et vadested uden 
at vide, hvordan fremtiden vil arte sig. For hvem siger 
eksempelvis, at kunderne kommer tilbage på den anden 
side af krisen? Tiden kan derfor være moden til at justere 
eller ændre strategi, produktsortiment, salgskanaler eller 
andre relevante forhold..

Coronakrisen er langt fra ovre
I ØJEBLIKKET rækker Folketinget ud til dansk erhvervs-
liv med kompensationsordninger og andre initiativer, 
som skal hjælpe de virksomheder, som har svære tider. 
I dette nummer kan du læse om nogle af disse tiltag. 
Det drejer sig om, at håndværkerfradraget bliver forhø-
jet til 25.000 kroner i 2021, at det nu er muligt at søge 
genstartskapital via Vækstfonden, og at din virksomhed 
fortsat har mulighed for at afholde en digital generalfor-
samling. Desuden kan du læse om efterkontrollen af de 
indberettede beløb i forbindelse med hjælpepakkerne. 
Du skal være opmærksom på datoen den 1. marts, da 
virksomheder med kvartalsvise og halvårlige momspe-
rioder skal betale for to perioder denne dato. Sommer-
hus og sommerhusudlejning er blevet populært under 
coronakrisen. Du skal som hovedaktionær tænke dig 
om en ekstra gang, hvis din virksomhed køber et som-
merhus. Beskatningsreglerne er nemlig ret hårde for ho-
vedaktionærer. God læselyst!
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nyt og nyttigt

Genstartskapital kan hjælpe 
dig ud af krisen

Det bliver lettere at omregistrere et IVS

FOLKETINGET vedtog i december 2020 regler, der gør det let-
tere at omregistrere et iværksætterselskab (IVS) til et anpartssel-
skab (ApS). Du kan nu omregistrere dit IVS til et ApS ved blot at 
forhøje selskabskapitalen til minimum 40.000 kroner og ændre 
selskabets vedtægter. Du kan forhøje kapitalen ved eksempelvis 
at indskyde kontanter eller andre værdier i selskabet. Fristen for 
at omregistrere et IVS er samtidig forlænget med seks måneder 
til den 15. oktober 2021.

Bemærk: De nye regler kan dog først anvendes, når Erhvervsmi-
nisteren sætter reglerne i kraft med en bekendtgørelse.

Fortsat mulighed for  
elektronisk general
forsamling

Folketinget har i december 2020 vedta-
get, at det også i 2021 er muligt for selska-
ber at afholde elektronisk generalforsam-
ling, hvis det er nødvendigt på grund af 
COVID-19.

FOLKETINGET har vedtaget at etablere en Genstartsfond, som har 
til formål at sikre, at sunde virksomheder med midlertidigt be-
hov for kapital kan komme godt ud på den anden side af corona-
krisen, når hjælpepakkerne slutter. Vækstfonden tilbyder gen-
startskapital på markedsmæssige vilkår og har særligt fokus på 
mindre, nye virksomheder og virksomheder med op til 1.500 
ansatte, især inden for underholdnings- og turismebranchen. 
For at modtage hjælp er det et krav, at virksomheden har en 
holdbar forretningsmodel og dermed gode chancer for at over-
leve ved tilførsel af kapital.

Driver du en virksomhed af denne type, og opererer din virk-
somhed inden for eksempelvis turisme, sports- og underhold-
ningsbranchen, food service eller transport har du mulighed for 
at opnå hjælp til finansiering i form af egenkapitalinvesteringer 
og egenkapitallignende finansiering via Vækstfonden.

For at opnå finansiering skal Vækstfonden vurdere, at din virk-
somhed har gode chancer for at overleve og har solide vækstper-
spektiver. Læs mere på Vækstfondens hjemmeside om de nær-
mere praktiske forhold.

Læs mere om dine muligheder på www.vf.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.  

RIGTIG mange selskaber skal afholde ordinær gene-
ralforsamling i løbet af foråret 2021. Det kan være 
hensigtsmæssigt at afholde generalforsamlingen 
uden fysisk fremmøde, fordi der stadig er risiko for 
coronasmitte og i skrivende stund et forbud mod at 
samle et større antal personer i samme lokale. 

Indtil den 31. december 2020 gjaldt nogle midler-
tidige regler om elektronisk generalforsamling, 
forlængede indsendelsesfrister for selskabers års-
rapporter og forlængede frister på andre områder 
inden for selskabsretten. Disse regler blev automa-
tisk ophævet den 1. januar 2021. Muligheden for at 
afholde hel eller delvis elektronisk generalforsam-
ling er dog videreført, og alle selskaber kan benytte 
sig af muligheden, uanset hvordan det enkelte sel-
skab er påvirket af COVID-19-situationen. 

Selskabets centrale ledelsesorgan kan derfor be-
slutte at afholde en elektronisk generalforsamling 
– også selvom selskabets generalforsamling ikke på 
forhånd har besluttet dette og indskrevet det i ved-
tægterne. 

Den generelle mulighed ophører automatisk den 
31. december 2021, medmindre Folketinget forin-
den har besluttet at forlænge ordningen yderligere.
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hjælpepakker

Har du modtaget kompensation? 
Husk efterkontrollen
Hvis din virksomhed har modtaget kompensation, skal du indsende 
oplysninger om faktiske beløb senest den 31. maj 2021 eller den 31. 
oktober 2021. For at beholde kompensationen er det en betingelse, at 
du indsender oplysningerne til tiden.

Hvis din virksomhed har modta-
get kompensation for faste om-
kostninger, skal virksomheden 
senest den 31. maj 2021 eller 

den 31. oktober 2021 indsende oplysnin-
ger til Erhvervsstyrelsen. Oplysningerne 
bruges af Erhvervsstyrelsen til at kontrol-
lere, om din virksomhed har modtaget 
det korrekte beløb.

Tilbagebetaling og renter
Hvis din virksomhed har modtaget for 
meget i kompensation, sender Erhvervs-
styrelsen et krav om tilbagebetaling af det 
beløb, som din virksomhed har modtaget 
for meget. Din virksomhed skal også be-
tale renter af det pågældende beløb. 

Mulighed for frivillig tilbagebetaling
Hvis du allerede nu ved, at din virksom-
hed har modtaget for meget i kompensa-
tion, kan du frivilligt betale hele eller dele 
af kompensationen tilbage. Hvis din virk-
somhed betaler hele den modtagne kom-
pensation tilbage, skal din virksomhed 
ikke betale renter. Hvis virksomheden 
betaler en del af kompensationen tilbage, 
kan du dermed reducere det beløb, som 
din virksomhed skal betale i renter.

Undgå efterkontrol og renter
Hvis din virksomhed betaler hele kom-
pensationen tilbage, skal din virksom-

hed ikke indsende faktiske oplysninger 
til Erhvervsstyrelsen. Da virksomheden 
betaler hele kompensationen tilbage, op-
gør Erhvervsstyrelsen ikke et tilbagebeta-
lingskrav, og din virksomhed skal ikke be-
tale renter.

Send oplysninger til virk.dk
Du kan både betale tilbage og indsende 
de nødvendige oplysninger til Erhvervs-
styrelsen på www.virk.dk  
  

oplysninger

Det er lidt forskelligt, hvilke oplysninger 
du skal indsende i relation til de enkelte 
kompensationsordninger. Her er en liste: 
 

faste omkostninger:  
Faktiske omsætning samt din virksom-
hedens faktiske faste omkostninger i 
kompensationsperioden. Hvis virksomhe-
dens seneste resultat var negativt, skal 
virksomheden yderligere indsendte resultat 
for kompensationsperioden. 

faste omkostninger light:  
Faktiske omsætning samt virksomhedens 
faktiske afholdte faste stedbundne omkost-
ninger i kompensationsperioden. 

frister

Der er to forskellige datoer til indsendelse af oplysninger til Erhvervsstyrelsen. Du kan 
forvente, at fristen for indsendelse af oplysninger ændrer sig i takt med, at der kom-
mer nye kompensationsordninger, eller de eksisterende ordninger bliver forlænget. 
Her er en liste: 

Kompensationsordning Kompensationsperiode Indsendelsesfrist

Faste omkostninger 9. marts 2020 – 8. juli 2020 31. maj 2021

Faste omkostninger midlertidig  
og målrettet ordning 9. juli 2020 – 28. februar 2021  31. oktober 2021

Faste omkostninger light 19. august 2020 – 17. januar 2021* 31. oktober 2021

* Virksomhederne kan forvente, at kompensationsordningerne forlænges i takt med at restriktio-
nerne forlænges.

Artiklen dækker ordninger med kompensations-
perioder til og med 28. februar 2021. Redaktio-
nen er afsluttet 11. januar 2021.
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I krisetider får man tunnelsyn
Konsekvenserne af coronakrisen er meget forskellige. Nogle møder store udfordringer på ind-
tægtssiden, mens andre har en blomstrende forretning. Fælles for stort set alle er, at intet er, som 
det plejer. Særligt for virksomheder i nød kan krisen være en anledning til at tænke nyt. 

C oronakrisen har ramt som 
et hårdt slag. Hjælpepakker 
og kompensationsordnin-
ger har i en vis udstrækning 
holdt hånden under dansk 

erhvervsliv, men mange står stadig i et va-
dested uden at vide, hvad fremtiden brin-
ger. For hvem siger eksempelvis, at kun-
derne kommer tilbage på den anden side 
af krisen? Det kan jo være, at kunderne 
har fået nye købevaner og har fundet al-
ternative produkter eller serviceydelser, 
som de er blevet glade for. 

Statsautoriseret revisor Nils Wegener fra 
strategihuset 360°Sprint kender alt til de 
problemstillinger, som er opstået i køl-
vandet på pandemien. Nils Wegener sid-

der i en række bestyrelser og arbejder 
derudover til dagligt med rådgivning om 
strategisk forretningsudvikling. 
 ”I den nuværende situation er det eks-
tra vigtigt, at pressede virksomheder med 
ondt i omsætningen tager et overordnet 
blik på deres forretning. Her anbefaler jeg 
at genbesøge forretningsmodellen, som 
beskriver tre elementer: Hvor skaber virk-
somheden værdi,  hvordan skabes værdi-
en og til tredje og sidst: Hvordan opfanger 
virksomheden værdi til sig selv?”, forkla-
rer Nils Wegener. 

Ændring i markedsføring, salg og levering
Nils Wegener driver strategihuset sam-
men med sin søn Daniel. De oplever 
begge et øget pres på en række virksom-

heders forretningsmodeller. De to rådgi-
vere anvender ofte forretningsmodellen 
Business Model Canvas, når de hjælper 
kunderne med at udvikle mere agile og 
robuste forretningsmodeller. Enhver virk-
somhed kan kortlægge sin forretning ved 
at tage afsæt i denne models ni byggesten. 

 ”Det er i og for sig en meget simpel model. 
Helt ude til højre møder vi byggestenen 
Kundesegmenter, som altså kortlægger 
virksomhedens forskellige kundetyper og 
kunderejsen for de enkelte kundetyper. 
Kunderejsen handler om alle de køb, le-
verancer og øvrige kontaktpunkter, som 
kunden har med virksomheden. I venstre 
side har vi så det, vi kalder Back Office, el-
ler bagkontoret. Det er her, vi har vores 
nøgleprocesser, materielle og immateri-
elle ressourcer. Det gælder alt fra medar-
bejderstab, rettigheder, viden, systemer, 
produkter og til samarbejdspartnere. I 
hjertet af modellen har vi værditilbud-
det”, forklarer Daniel Wegener. 

Pointen ved at bruge modellen i krisetider 
er, at trykket eller trækket på de enkelte 
byggesten fremgår tydeligere, hvilket også 
giver anledning til, at virksomhedslede-
ren ændrer på de byggesten, hvor forret-
ningen er presset. 

Rådgiverne ser samtidig på virksomhe-
dens grad af agilitet og robusthed. Det er 
helt centralt, at virksomheden både kan 

tunnelsyn

Business Model Canvas

Nøglepartnere

Nøgleaktiviteter

Nøgleressourcer

værditilbud

relationer

kanaler

kundesegmenter

omkostningsstruktur indtægtsstrømme og prissætning

Business Model Generation, A. Osterwalder mfl. tilpasset af 360sprint.com
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tunnelsyn

være klar til forandring men samtidig har 
en robusthed i forhold til at kunne klare 
større udefrakommende påvirkninger 
som eksempelvis konsekvenserne af pan-
demien.  

Agilitet på den ene side
Nils Wegener påpeger, at i stedet for at 
få tunnelsyn og være fastlåst i den forret-
ningsmodel, som har fungeret i nogle år, 
skal man være klar til at sadle om og finde 
nye måder at navigere på. 
 ”Lad mig tage et eksempel. Detailkæ-
den Søstrene Grene havde i mange år en 
forretningsmodel, hvor kunderejsen ale-
ne foregik i kædens fysiske butikker og 
en social media platform uden købsmu-
ligheder. Kundernes oplevelse af indret-
ning, atmosfære og familiehistorien har 
været helt central. Da pandemien kom, 
måtte de sadle om, da de fysiske butikker 
var tvunget til at lukke. De var heldigvis 
i gang med at udvikle et digitalt online-
univers med websalg og en virtuel kunde-
rejse, som de fik meget travlt med at sætte 
i søen. De måtte med andre ord genbesø-
ge deres forretningsmodel og tænke nyt. 
 ”Jeg kender en række andre eksempler 
på, hvordan byggestenene for kundeseg-
menter, kanaler og relationer  har været 
udfordret inden for det sidste års tids fy-
siske nedlukning, og hvor virksomheds-
ejeren radikalt har måttet ændre mar-
kedsføring, salg og leverancemodel for 
at kunne betjene deres kunder”, fortæller 
Nils Wegener, som påpeger, at agilitet og 
forandringsparathed er et must for man-
ge virksomhedsejere, som skal tilpasse sig 
de nye tider. 
 ”For der er ingen garanti for, at kunder-
ne kommer tilbage”, understreger han.

Robusthed på den anden side
I forhold til robusthed kan Daniel Wege-
ner pege på virksomheden Interflora 
Danmark. 

 ”Man tænker jo Interflora som en de-
tailkæde, hvor flere hundrede af landets 
små florister står og binder blomsterbu-
ketter. Men kædens forretningsmodel har 
samtidig været baseret på nethandel. Sal-
get over internettet foregår på den måde, 
at kunden bestiller sin buket og eventu-
elt vin, chokolade og gavekort samtidig. 
Den enkelte florist modtager den færdige 
bestilling og sørger selv for leveringen til 
kunden. Her er vi altså i forretningsmo-
dellens Back Office. Interflora har været 
begunstiget af at være klar til pandemien 
og har haft en meget robust og skalérbar 
forretningsmodel, som virkelig har vist 
sit værd i den nuværende situation. In-
terflora havde allerede inden pandemien 
en meget stor trofast kundeskare, som var 
vant til at handle på nettet. Krisen har jo 

netop været kendetegnet ved, at vi mø-
des langt sjældnere fysisk og i højere grad 
sender hilsener blandt andet gennem 
blomster. Interfloras forretningsmodel 
har vist sig at være holdbar og floristerne 
melder, at de har haft travlt med at sende 
blomster bestilt over nettet i løbet af det 
seneste år.”

De to eksempler illustrerer på hver sin 
måde, hvor vigtigt det er at have styr på 
sin forretningsmodel og de ni byggesten, 
samtidig med at man vurderer de enkelte 
stens robusthed og agilitet. 
 ”Enhver ejerleder har lige nu alle tiders 
mulighed for at kortlægge og eventuelt 
justere og ændre de forhold, som omver-
denen udfordrer”, afslutter Nils Wegener.

Bag strategihuset www.360sprint.com står to generationer: Nils Wegener og sønnen Daniel 
Wegener.  I tæt samarbejde med beslutningstagere hjælper Daniel og Nils med strategisk kort-
lægning, validering og udvikling af forretningsmodeller i vækst, krise- eller ejerskiftesituationer.

Her anbefaler jeg at genbesøge forretningsmodellen, som indeholder tre 
elementer: Hvor skaber virksomheden værdi, hvordan skabes værdien og til 
tredje og sidst: Hvordan opfanger virksomheden værdi til sig selv?
Nils Wegener, strategikonsulent
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Husk dobbeltbetaling af moms 
den 1. marts 2021 
Nogle af betalingsfristerne for moms er blevet udskudt. Vær derfor 
opmærksom på, at du skal betale moms for to perioder den 1. marts. 
Udover renter koster det 800 kroner i afgift at betale for sent.

Afregner du halvårlig eller kvar-
talsvis moms, er det sandsynlig-
vis lang tid siden, du har betalt 
moms, da angivelsesfrister og 

betalingsfrister som følge af coronaepide-
mien er blevet udskudt til 1. marts 2021.  

To halvårsbetalinger slås sammen
Som følge af coronakrisen skal de to 
momsbeløb for første og anden halvdel af 
2020 betales på samme tid – nemlig den 1. 
marts 2021. Du skal være opmærksom på, 
at disse perioder skal angives hver for sig 
og betales adskilt. 

To kvartalsbetalinger slås sammen
Betaler du i stedet kvartalsvis moms, skal 
du ligeledes være opmærksom på, at der 
falder dobbelt betaling den 1. marts. Som 
følge af coronakrisen er momsbetalin-
gen for 1. juli - 30. september 2020 udsat 
til den 1. marts 2021. Derudover skal pe-
rioden 1. oktober til og med 31. decem-
ber 2020 som sædvanligt betales den 1. 
marts. Begge kvartaler skal indberettes og 
betales separat.  

Hvornår er betalingen rettidig?
Din betaling er rettidig, når du betaler se-
nest mandag den 1. marts 2021. Glemmer 
du at angive moms, eller betaler du sene-
re end betalingsfristen, modtager din virk-
somhed en midlertidig fastsættelse og en 
afgift på 800 kroner, hvor du samtidig skal 
betale renter af begge beløb og angive 
den korrekte moms. Derfor skal du huske 
at angive og betale de to perioder separat 
og til tiden. 

Ønsker du at betale tidligere end fem dage 
før betalingsfristen, skal du huske at hæve 
udbetalingsgrænsen på skattekontoen, så 
pengene ikke bliver tilbagebetalt, fordi der 
ikke er en forfalden gæld. 

Har du likviditet nok?
Er du i tvivl om, hvorvidt du har likviditet 
nok til at betale de to momsbeløb, kan 
det være en god idé at udarbejde et likvi-
ditetsbudget. Har du behov for hjælp, kan 
du kontakte din revisor. 

skat

håndværkerfradraget uændret vil 
være cirka 27 procent. 

Håndværkerfradraget dækker 
blandt andet energirenoveringer, 
herunder udskiftning af varme-
systemer, kloak og dræn samt re-
novering og udvendig maling af 
vinduer og døre. Servicefradrage-
ne omfatter blandt andet vindu-
espudsning, rengøringsarbejde, 
børnepasning og havearbejde.

Fælles for de to ordninger gælder, 
at der kun kan opnås fradrag for 
lønomkostninger, og således ikke 
for materialeomkostninger. Det 
er heller ikke muligt at få hånd-
værkerfradrag til eksempelvis et 
nybyggeri.

Arbejdet skal være udført  i 2021 
og være betalt digitalt senest den 
28. februar 2022. 

Fortsat fra forsiden

Du skal være opmærksom på:
• Hvis du betaler via netbank, skal belø-

bene være trukket fra din konto senest 
den 1. marts. Du kan finde din banks 
overførselstidspunkt i deres forretnings-
betingelser. 

• Vælger du at betale med indbetalings-
kort, skal du gøre dette senest mandag 
den 1. marts. 

• Hvis du er tilmeldt Nets’ Leverandørser-
vice, skal du godkende betalingstrækket 
senest klokken 16 den 1. marts. 

• Vælger du at betale ved at overføre 
beløbet til Skattestyrelsens konto, skal 
dette senest ske den 1. marts. 
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En dyr sommerferie 
for hovedaktionæren
Der gælder forskellige skattemæssige regler for leje af virksomhedens 
sommerhus afhængig af, om man er hovedaktionær eller medarbejder.

skat

Hvis du er hovedaktionær, skal 
du tænke dig om en ekstra 
gang, hvis du køber et som-
merhus i dit selskab. Som ho-

vedaktionær bliver du nemlig beskattet 
af at have muligheden for at råde over 
sommerhuset, uden at du nødvendigvis 
bruger det. Du bliver derfor beskattet af 
0,5 procent af ejendomsvurderingen for 
ugerne 22-34 og 0,25 procent for resten 
af året. Tilsammen giver dette en beskat-
ning på 16,25 procent af sommerhusets 
offentlige vurdering. Dog er der fradrag 
for de uger, hvor det kan dokumenteres, 
at sommerhuset er stillet til rådighed for 
det øvrige personale eller udlejet til tred-
jemand. 

Andre regler for medarbejdere
Når en medarbejder gratis får stillet et 
sommerhus til rådighed af sit firma, er der 
faste regler for beskatning. Den skatteplig-
tige værdi af en uges ophold i et sommer-
hus udgør også her  0,5 procent af husets 
ejendomsvurdering i ugerne 22-34. Resten 
af året udgør den skattepligtige værdi 0,25 
procent af ejendomsvurderingen. 

Undtagelse for personalesommerhuse
Skattereglerne har åbnet en kattelem for 
hovedaktionærer, der køber sommerhuse 
via deres selskab. Rådighedsbeskatnin-
gen på 16,25 % gælder nemlig ikke, hvis 
der er tale om et personalesommerhus. 
Et sådant personalesommerhus skal be-
nyttes af øvrige medarbejdere i mindst 13 
uger årligt, og ud af de 13 uger skal mindst 
otte uger ligge i ugerne 22-34. De øvrige 
ansatte er alle ansatte ud over hovedak-
tionæren og dennes nærtstående. En ho-
vedaktionær, der benytter et personale-
sommerhus, beskattes på samme måde 
som enhver anden ansat. 

Husk sommerhusloven!

Når man overvejer at købe et dansk sommerhus via sit selskab, skal man tage sommerhusloven i 
ed. Ifølge sommerhusloven er det ulovligt at erhverve et sommerhus i et selskab, medmindre man 
har fået tilladelse fra Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen giver kun tilladelse, hvis der er tale om 
personalesommerhuse. Udlejning til andre end ansatte, tillades aldrig. 

Hovedaktionær: Eksempel

Et selskab køber et sommerhus, som er 
vurderet til to millioner kroner. Det er kun 
hovedaktionæren, som har rådighed over 
sommerhuset. Værdi af frit sommerhus kan 
i dette tilfælde opgøres til 16,25 procent af 
to millioner kroner, altså 325.000 kroner. 

Hvis hovedaktionæren betaler topskat, 
koster det altså 182.000 kroner årligt i skat, 
selvom hovedaktionæren eksempelvis kun 
benytter sommerhuset i tre uger om året. 



januar 2021

15.   Lønsumsafgift (måned). A-skat + 
AM-bidrag lønmodtagere (store) for 
august 2020

18.   A-skat + AM-bidrag lønmodtagere 
(små og mellem) for december 
2020. Indberetning af e-Indkomst 
(små og mellem)

20.   B-skat + AM-bidrag (selvstændige) 
for januar 2021

25.   Månedsmoms (store) for december 
2020. EU-salg uden moms (måned-
lig)

29.   A-skat + AM-bidrag lønmodtagere 
(små og mellem) for august 2020. 
A-skat + AM-bidrag lønmodtagere 
(store) for januar 2021. Indberetning 
af e-Indkomst (store)   

februar 2021

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

10.   A-skat + AM-bidrag lønmodtagere 
(små og mellem) for januar 2021. 
Indberetning af e-Indkomst (små og 
mellem)

15.   Lønsumsafgift (måned)

20.   B-skat + AM-bidrag (selvstændige) 
for februar 2021

25.   Månedsmoms (store) for januar 
2021. EU-salg uden moms (måned-
lig)

26.   A-skat + AM-bidrag lønmodtagere 
(store) for februar 2021. Indberet-
ning af e-Indkomst (store)

marts 2021

1.   Moms (halvårlig) for perioderne 1. 
januar-30. juni og 1. juli-31. december 
2020. Moms (kvartalsvis) for 
perioderne 1. juli-30. september og 1. 
oktober-31. december 2020

10.   A-skat + AM-bidrag lønmodtagere 
(små og mellem) for februar 2021. 
Indberetning af e-Indkomst (små og 
mellem)

15.   Lønsumsafgift (måned)

16.   A-skat + AM-bidrag lønmodtagere 
(store) for september 2020

20.   B-skat + AM-bidrag (selvstændige) 
for marts 2021, frivillig acontoskat 
1. rate  

25.   Månedsmoms (store) for februar 
2021. EU-salg uden moms (månedlig)

31.   A-skat + AM-bidrag lønmodtagere 
(store) for marts 2021. Indberetning 
af e-Indkomst (store). A-skat + 
AM-bidrag lønmodtagere (små og 
mellem) for september 2020

april 2021

12.    A-skat + AM-bidrag lønmodtagere 
(små+mellem), indberetning af 
e-Indkomst (små+mellem)

15.    Lønsumsafgift (kvartal og måned), 
Feriekonto (timelønnede)

20.    B-skat + AM-bidrag selvstændige 

26.    Månedsmoms (store), EU-salg uden 
moms (små og mellem og store) 
(kvartal og måned)

29.    A-skat + AM-bidrag lønmodtagere 
(store), Feriekonto (timelønnede), 
indberetning af e-Indkomst (store)

straksafskrivning 2021 
Maksimumgrænse for  
straksafskrivning af  
småaktiver  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14.400 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 
December 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,4
November 2020 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103,6  
Oktober 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,0 
September 2020.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103,7
August 2020.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103,9
Juli 2020 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104,6
Juni 2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,8
Maj 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,7 
April 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,9
Marts 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,9
Februar 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104,3
Januar 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 11. januar 2021.  
Vær opmærksom på, at den eventuelt kan ændres.

VIGTIGT

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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