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Ekstra skattefri gave

højere løn  
under barsel2 straksafskrivning  

hæves til 30.700 kroner3 rekonstruktion i 
en coronatid7

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 

Dine medarbejdere kan få et gavekort til eksem-
pelvis en treretters menu på en restaurant som en 
ekstra gave i 2021 – skattefrit.

”Som virksomhedsejer er det uhyre vigtigt, 
at det ikke er følelserne, der træffer beslut-
ningen omkring såvel vurdering af en køber, 
vurdering af virksomhedens fremtidsmulig-
heder og vurdering af nøglemedarbejderes 
værdi.”

Johnnie Bloch Jensen, direktør, match-online.dk

mange tanker går gennem hovedet, når man skal sælge 
sin virksomhed. Johnnie Bloch Jensen har stor erfaring 
med salg af virksomheder og understreger blandt andet, 
at selv om man let kan lade sig rive med, når man har 
investeret uanede mængder af timer i virksomheden, 
må man ikke lade sig styre af følelser, når man skiller sig 
af med sit livsværk.

Du kan nu give dine 
medarbejderne et 
skattefrit oplevelses-

gavekort på op til 1.200 kro-
ner. Ordningen er et tillæg til 
de almindelige regler, hvor 
medarbejdere må modtage 
skattefrie goder af deres ar-
bejdsgiver for 1.200 kroner 
om året. Ordningen gælder 
gavekort til oplevelser i Dan-
mark og EU. 

Et skattefrit arbejdsgiverbe-
talt oplevelsesgavekort kan 
for eksempel være til:

• Ferieophold, herunder ho-
teller, gæstgiverier, kroer, 
vandrerhjem, moteller, 
campingpladser og som-
merhusophold

• Spisesteder og barer, her-
under restauranter, caféer, 
pizzeriaer og pølsevogne

• Kultur og forlystelser, her-
under biografer, teatre, 

stand-up-shows, operaer, 
koncerter, forlystelsespar-
ker, zoologiske haver, mu-
seer og tivoli.

Du skal være opmærksom på, 
at oplevelsesgavekortet kun er 
skattefrit i 2021 og skal gives 
i år. Det er underordnet for 
skattefritagelsen, hvornår ga-
vekortet indløses. Derudover 
skal du være opmærksom på, 
at du kun kan give oplevelses-
gavekort skattefrit til medar-
bejdere i ansættelsesforhold.

Du kan give et oplevelsesgave-
kort i tillæg til den alminde-
lige lønpakke – for eksempel 
som en honorering af en eks-
traordinær indsats. På denne 
måde vil din medarbejder få 
en ekstra skattefri oplevelse, 
og samtidig vil I være med til 
at støtte den hårdt prøvede 
oplevelsesindustri. 
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nyt og nyttigt

Højere løn  
under barsel

COVID-19 støtte bliver nu skattefri, 
hvis den tilbagebetales

DET vil fra 1. januar 2021 være muligt at få 
op til cirka 12.500 kroner i ekstra barsels-
penge fra barsel.dk. Dog skal følgende be-
tingelser være opfyldt: 

• Barnet skal være født den 1. januar 
2021 eller senere.

• Du er gået på orlov den 1. januar 2021 
eller senere

• Du kan få barselsdagpenge fra Udbeta-
ling Danmark

• Du har en årsindtægt, der er højere end 
den maksimale dagpengesats, cirka 
230.000 kroner årligt.

Sådan søger du
Når du søger om barselsdagpenge via 
NemRefusion, søger du automatisk om 
kompensation fra Barsel.dk. Hvis du kan 
få kompensation, får du et brev samtidig 
med første udbetaling. Barsel.dk udbeta-
ler kompensation første gang i april 2021.

Læs mere  om betingelserne for kompen-
sation på  www.virk.dk/barseldk

Fra 1. januar 2021 stiger beløbet, 
som selvstændige erhvervsdri-
vende kan få udbetalt under 
barsel. Udover barselsdagpenge 
vil det nu være muligt at mod-
tage en månedlig check på 12.500 
kroner fra barsel.dk. Resultatet fra 
seneste årsopgørelse afgør, hvor 
meget du kan få udbetalt. 

COVID-19 støtte er skattefritaget, hvis virksomheden tilbage-
betaler beløbet senest tre år efter, at den har modtaget det.

DIN virksomhed skal som udgangs-
punkt betale skat af kompensa-
tionsordningerne fra COVID-19 
hjælpepakkerne. Folketinget har 
dog vedtaget nye regler for dem, 
der tilbagebetaler COVID-19 støt-
te, uanset at de var berettiget til at 
modtage den eller ej.

Hvis du vælger at tilbagebetale in-
den for de første tre år, efter du har 
modtaget COVID-19 støtte, skal du 
derfor ikke betale skat af den. Det-
te gælder al COVID-19 støtte, der er 
modtaget siden den 11. marts 2020, 
hvor de første COVID-19 restriktio-
ner blev indført i Danmark.

Hvis din virksomhed har besluttet 
sig for at betale COVID-19- støtte 
tilbage, og den endnu ikke har selv-
angivet beløbet, skal du undlade at 
selvangive det. Hvis du allerede har 
selvangivet beløbet, inden du be-
slutter dig for at tilbagebetale det, 
skal du anmode Skattestyrelsen om 
at få genoptaget din skatteansæt-
telse for det år, du modtog støtten. 
Vil du for eksempel tilbagebetale 
COVID-19- støtte fra 2020, som du 
allerede har selvangivet, er det vig-
tigt, at du anmoder om genoptagel-
se senest den 1. maj 2024.
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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.  

COVID-19 støtte skal fremgå af årsrapporten

DIN virksomhed skal præsentere tilskud til faste omkostninger og løn un-
der ”andre driftsindtægter”. Hvis din virksomhed viser ”bruttofortjeneste” 
eller ”bruttotab” som første post i resultatopgørelsen, skal du medtage til-
skuddet i denne post. 

Din virksomheds omkostninger skal indgå i de sædvanlige poster, som du 
plejer at anvende. Præsentationen i resultatopgørelsen skal således vises 
uden modregning mellem indtægter (tilskud) og omkostninger.

I noterne skal virksomheden oplyse om modtagne COVID-19 tilskud og an-
dre ”særlige poster”, med mindre beløbene er uvæsentlige.
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skat

Måske er det nu, du skal udskifte 
de trætte maskiner 

Folketinget har vedtaget nye fordelagtige afskrivningsregler. Beløbsgrænsen for straksfradrag for 
småaktiver er hævet fra 14.100 kroner til 30.700 kroner i 2021, og anskaffelsessummen for fabriks-
nye driftsmidler kan nu afskrives med 116 procent.

AFSKRIVNINGSREGLERNE for danske virksomheder er blevet lem-
pet. Det gælder både det såkaldte straksfradrag for småaktiver og 
afskrivninger for investeringer i fabriksnye driftsmidler. 

Straksfradrag stiger til 30.700 kroner
De nye regler giver dig mulighed for at købe driftsmidler og opnå 
fuldt fradrag samme år for beløb op til 30.000 kroner. I 2020 var 
beløbet for straksafskrivning for småaktiver 14.100 kroner. 

Du har desuden mulighed for straksfradrag for småaktiver købt i 
perioden 23. november til 31. december 2020 for 30.000 kroner. 

Skattefordel for investering i nye maskiner
Samtidig får virksomheder adgang til at opnå en højere afskriv-
ning ved investering i nye maskiner. For disse gælder, at afskriv-
ningssaldoen forhøjes fra 100 procent til 116 procent og afskri-
ves årligt med op til 25 procent. 

Investeringer, som er omfattet:
• Der skal være tale om fabriksnye maskiner
• Maskinerne må kun anvendes af virksomheder (erhvervs-

mæssigt). Der kan også være tale om udlejning.

Et køretøj med nummerplade, som ikke er en personbil, vil være 
omfattet. Det kan eksempelvis være en traktor eller en varebil. 

Investeringer, som ikke er omfattet:
• En maskine, der drives af fossile brændsler eller via egen 

energi forsyning, som drives af fossile brændsler
• Personbiler og skibe.

Eksempel
En bagermester køber en fabriksny og topmoderne el-ovn til 
100.000 kroner. Bagermesterens særskilte afskrivningssaldo ly-
der herefter på 116.000 kroner. Det første år afskriver bageren 25 
procent af 116.000 kroner, hvilket vil sige 29.000 kroner. 
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Spar på dine følelser, når 
du sælger dit livsværk
Mange tanker går gennem hovedet, når man skal sælge sin virksomhed. Johnnie Bloch 
Jensen har stor erfaring med virksomhedshandler og giver her gode råd til virksomheds-
ejere, som ønsker at overdrage deres forretning. 

Når pensionsalderen nærmer 
sig, og man som virksomheds-
ejer så småt begynder at være 
på udkig efter en køber, som 

ønsker at overtage virksomheden, skal 
man være meget realistisk i forhold til 
den pris, som man vil kunne få for sit livs-
værk. Johnnie Bloch Jensen er direktør for 
onlineportalen Match-online.dk og har 
igennem en lang årrække specialiseret sig 
i køb og salg af virksomheder. Han er der-
for en af de få, som har et samlet overblik 
over virksomhedshandler i Danmark. 
Johnnie Bloch Jensen fremhæver først og 
fremmest, at det er vigtigt at gøre sig klart, 
hvilken pris man som udgangspunkt for-
venter at få for virksomheden og mest af 
alt hvilken pris, som man ultimativt kan 
nøjes med. 
 ”Ofte har ejeren en romantiseret hold-
ning til sin egen virksomhed, og ho-
vedparten af alle handler, som ikke 
gennemføres, falder alene på grund af 
virksomhedsejerens urealistiske forvent-
ning til, hvad ejeren kan få for virksomhe-
den”, påpeger han og fortsætter: 
 ”Sælgeren kan have en idé om, at en 
fremtidig ejer burde kunne vækste virk-
somheden med lad os sige 25 procent, 
men en eventuelt interesseret køber for-
står ikke, hvorfor sælgeren ikke selv har 
formået at gøre dette. Det er jo trods alt 
sælgeren, som har den største viden om 
virksomheden. Så når sælgeren værdi-
sætter sin virksomhed og forventer en 25 
procents fremgang, kan dette meget let gå 
hen og være for optimistisk”. 

Følelser forbudt
Man kan gøre sig mange tanker, når man 
skal skille sig af med sin virksomhed. John-
nie Bloch Jensen understreger, at selv om 
man let kan lade sig rive med og har inve-
steret både mange timer og meget engage-
ment i virksomheden, må man ikke lade 
sig styre af følelser. Han opfordrer på det 
kraftigste til, at man nedtoner sine egne fø-
lelser over for en eventuel køber i forbin-
delse med et salg og gør en indsats for at 
fremtræde professionelt og sagligt. 
 ”Som virksomhedsejer er det uhyre vig-
tigt, at det ikke er følelserne, der træffer 
beslutningen om såvel vurdering af en kø-
ber, virksomhedens fremtidsmuligheder 
og værdien af nøglemedarbejdere. Ofte 
vil en sælger fratræde virksomheden in-
den for en overgangsperiode, da det ofte 
er hovedmotivationen for at sælge. Derfor 
er netop fokusering på det egentlige aktiv, 
som typisk er medarbejderne, væsentlig 
at huske i processen”, forklarer han. 

Bevar fokus på drift af forretningen
En salgsproces kan være lang og opsliden-
de. Det kræver som virksomhedsejer en 
del kræfter at lede efter og finde den helt 
rette ejer. Johnnie Bloch Jensen har ople-
vet flere tilfælde, hvor en sælger har mistet 
fokus på den daglige ledelse, hvorefter om-
sætningen og indtjeningen viste tilbage-
gang. Til dette siger han: ”En virksomhed, 
der taber omsætning, taber værdi. Det 
kan potentielt give bagslag, og salgsprisen 
kan falde. Derfor er driften det vigtigste, 
for mange salgsforsøg ender i spændende 

præsentationer, men sjældent i salg”, af-
slutter Johnnie Bloch Jensen. 

En netop offentliggjort undersøgelse fra 
virksomhedsmæglerbureauet Faqtum vi-
ser, at markedet for virksomhedshandler 
ved nedlukningen af Danmark i foråret 
2020 blev sat på pause, men at antallet af 
handler allerede ved udgangen af andet 
kvartal 2020 begyndte at tage fart igen. I 
fjerde kvartal 2020 har aktiviteten været 
særdeles høj, og den samlede statistik vi-
ser, at salget af virksomheder i 2020 vil 
være på niveau med 2019.

Johnnie Bloch Jensen kan nikke genken-
dende til tallene. 
 ”Antallet af ejerskifter ligger generelt 
temmelig konstant hen over årene med 
100-150 annoncerede virksomhedshand-
ler, hvor det ikke er forudbestemt, hvem 
der skal overtage virksomheden. Jeg vur-
derer, at antallet af ejerskifter i første 
kvartal 2021 vil være lidt i et afventende 
leje, da især mindre virksomheder i flere 
tilfælde er ramt på omsætningen inden 
for særligt underholdnings- og turisme-
segmentet. Antallet af virksomhedshand-
ler inden for de mere klassiske virksom-
heder, såsom værksteder, produktion og 
erhvervsservice ligger relativt uændret, da 
kundernes behov i mindre grad er påvir-
ket af markedet, og virksomheden derfor 
kan være lettere at sælge til den pris, som 
virksomhedsejeren forventer. 

salg af virksomhed



52. KVARTAL 2021

salg af virksomhed

Match-online.dk driver en portal, som skaber 
kontakt mellem virksomhedssælgere og po-
tentielle købere. Portalen fungerer lige som 

boligsiden.dk, hvor selvstændige virksom-
hedsmæglere i en annonce præsenterer en 
virksomhed, der er til salg. En række investorer 

orienteres om emnet og har mulighed for at 
rekvirere yderligere materiale. 

www.match-online.dk

OVERVEJELSE OM SALG

eksempel på salgsproces

Overvejer du at ejerskifte din 
virksomhed? Du kan søge 
hjælp hos din advokat, revisor, 
bestyrelse og bank. Det kan 
også være en god idé at snakke 
med familiemedlemmer om 
det. 

Mange spørgsmål kan melde 
sig: Er jeg mentalt klar? Hvem 
skal overtage? Hvad er min 
rolle efter salget?

Sammen med din rådgiver sø-
ger du efter potentielle købere 
og fører forhandlinger. 
En revisor deltager evt. ved en 
regnskabsgennemgang.

Grundlag for forhandlinger:

• Fortrolighedserklæring

• Virksomhedsprofil

• Køberbeskrivelse

Brug din bestyrelse eller en 
konsulent som hjælp når der 
skal udarbejdes en salgsmod-
ning. En salgsmodning kan 
være en optimering af:

• Produkter/processer

• Kundespredning (risiko-
profil)

• Produktionsapparat

• Organisation

• Forretningsgange og aftaler

• Administrationssystemer

Din rådgiver og advokat udar-
bejder en hensigtserklæring, 
som indeholder hovedvilkåre-
ne for overdragelsen. Hoved-
vilkårene indeholder blandt 
andet:

• Pris

• Betaling/finansiering

• Overtagelsestidspunkt

• Konkurrenceklausul

• Tidsplan herunder aftale om 
’fredningsperiode’ til køber, 
hvor sælger ikke må for-
handle til anden side

Du kan blandt andet søge 
hjælp hos en virksomheds-
mægler, revisor, advokat eller 
din brancheorganisation.

Køberens advokat og rådgiver 
udarbejder en due diligence.

• Juridiske forhold

• Bygninger, maskiner og miljø

• Kunder

• Økonomi

Sammen med din rådgiver ud-
arbejer I et virksomhedsprofil.

Kan fx indeholde:

• Historie

• Vision og mål

• Produkter

• Markedet/ konkurrenter

• Salg og distribution

• Økonomi (regnskab og bud-
getter)

• Bygninger

• Produktionsudstyr

• Organisation

• Administrationssystemer

Din og køberens advokat udar-
bejder en overdragelsesaftale.

Køber og sælger samt disses 
advokater, revisor samt evt. 
øvrige rådgivere deltager ved 
closing

• Gennemgang af closing do-
kument og ved opfyldelse af 
sælgers forpligtelser:

• Købers overførsel af købs-
sum til sælger

SØGNING EFTER POTENTIELLE 
KØBERE SAMT FORHANDLING

SALGSMODnING

HENSIGTSERKLÆRING

VALG AF RÅDGIVER 

DUE DILIGENCE

UDARBEJDELSE AF  
VIRKSOMHEDSPROFIL

OVERDRAGELSESAFTALE  
OG CLOSING
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Model: Frit efter Match-Online



DIN REVISOR INFORMERER6

Rekonstruktion i en coronatid
Det kan være en fordel at kende til konkurslovens regler om rekonstruktion. Enten fordi du selv er 
virksomhedsejer, eller fordi du har penge til gode i en nødlidende virksomhed. Reglerne er netop 
blevet justeret, så de bedre tager højde for virksomhedernes situation under coronakrisen og 
blandt andet giver mulighed for en time-out. 

KONKURSLOVENS regler om rekonstruktion kan hjælpe virksom-
heder, der er kommet i alvorlige økonomiske problemer, men 
som vurderes at være levedygtige. Hvis virksomheden kan re-
konstrueres, er det muligt at videreføre virksomheden i en eller 
anden form. En rekonstruktion indeholder mindst ét af følgende 
elementer:

• En tvangsakkord, hvor virksomhedens gæld nedsættes, eller 
betalingen udskydes.

• En virksomhedsoverdragelse med salg af virksomhed eller 
dele heraf, så virksomheden helt eller delvist kan videreføres 
i andet regi.

Både virksomheden selv og virksomhedens kreditorer kan an-
mode skifteretten om at tage en virksomhed under rekonstruk-
tionsbehandling, hvis virksomheden er insolvent efter konkurs-
lovens regler. En grundbetingelse er, at virksomheden ikke er i 
stand til at betale kreditorerne, når regningerne forfalder, og at 
betalingsudygtigheden ikke blot er midlertidig. 

Rekonstruktør og tillidsmand
Der skal altid vælges en rekonstruktør til at lede rekonstrukti-
onsarbejdet og herunder varetage kreditorernes interesser. Re-
konstruktøren skal udarbejde en overordnet plan for rekon-
struktionen og søge løsninger, der kan indgå i det konkrete 
forslag til rekonstruktionen.

Der er mulighed for at udpege en regnskabskyndig tillidsmand – 
typisk en revisor – som skal udarbejde regnskabsmæssige oplys-
ninger, som rekonstruktøren kan basere sit arbejde på. Virksom-
hedens hidtidige revisor kan ikke vælges som regnskabskyndig 
tillidsmand, men kan fortsætte som virksomhedens revisor og 
rådgiver. Revisoren kan efter aftale med rekonstruktøren eller 
den regnskabskyndige tillidsmand udarbejde regnskabsmate-
riale til brug for rekonstruktionen.

Ledelsen af virksomheden
Virksomhedens ledelse kan som udgangspunkt fortsat lede virk-
somheden under rekonstruktionsbehandlingen, men må ikke 
foretage dispositioner af væsentlig betydning uden rekonstruk-
tørens samtykke. Der er også regler for, hvilken gæld virksomhe-
den må betale. Virksomheden må kun betale sin gæld, hvis det 
er nødvendigt for at afværge tab, eller hvis betalingen sker i over-
ensstemmelse med den såkaldte konkursorden. Gæld, som er 
stiftet med rekonstruktørens samtykke, må også gerne betales.

Konkurslovens regler
En rekonstruktion foregår efter konkurslovens regler, og du skal 
være opmærksom på en række krav om dokumenter og frister. 
Når skifteretten igangsætter processen, får din virksomhed en 
tænkepause, mens rekonstruktøren arbejder på en plan. Indtil 
rekonstruktørens plan er vedtaget, er det muligt for virksom-
heden at forlade rekonstruktionsprocessen. Når først rekon-
struktørens plan er vedtaget, kan din virksomhed ikke forlade 
processen igen. Det betyder, at din virksomhed enten bliver re-
konstrueret eller går konkurs. Hvis en rekonstruktion ikke lyk-
kes, eksempelvis fordi din virksomhed reelt ikke er levedygtig, 
eller fordi kreditorerne forkaster rekonstruktionsforslaget, vil 
din virksomhed således blive erklæret konkurs. 

Kreditorerne har ofte forskellige interesser i processens udfald, 
særligt fordi nogle kreditorer har sikkerhed i virksomhedens ak-
tiver, mens andre ikke har. Ofte er der dog et ønske om at undgå 
en konkurs, så virksomheden fremover har mulighed for at tjene 
penge og betale sin gæld til kreditorerne. Da det er kreditorernes 
penge, det handler om, skal kreditorerne ad flere omgange i pro-
cessen stemme om rekonstruktørens overordnede plan og det 
konkrete forslag for virksomhedens rekonstruktion.

rekonstruktion
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Nu kan du klage over tidligere 
erhvervsejendomsvurderinger
Ejer du en erhvervsejendom, som du mener, har en for høj vurdering? 
Vurderingsstyrelsen er på vej med information om, hvordan du skal 
forholde dig, hvis du ønsker at klage over dine erhvervsejendomsvur-
deringer fra 2013 – 2020.

skat

I forbindelse med de kommende er-
hvervs  ejendomsvurderinger sender  
Vur deringsstyrelsen breve ud til 

86.000 virksomheder, hvor styrelsen for-
tæller om muligheden for at klage over 
vurderingerne fra 2013 til 2020. Du har 
først mulighed for at klage, når du mod-
tager brevet. Er din erhvervsejendoms-
vurdering for høj, har du betalt for meget 
i grundskyld eller dækningsafgift, og du 
kan derfor have mulighed for tilbagebeta-
ling af den for meget betalte grundskyld. 

Er din ejendom omfattet af muligheden 
for at klage? 
Du kan klage over følgende typer vurde-
ringer: 
• Erhvervsejendomme, for eksempel for-

retninger, fabrikker, lagerejendomme 
og kontorbygninger

• Ubebyggede grunde
• Land- og skovejendomme
• Blandet bolig og erhverv 
• Ejerboliger med grunde på minimum 

to hektar 

• Ejerboliger, som har været registreret 
som erhverv i en del af eller hele perio-
den 2013-2020.

Sådan klager du over vurderingen
Hvis du ønsker at klage over din vur-
dering, skal du gøre det elektronisk på 
Skatteankestyrelsens hjemmeside under 
punktet: ”Send en klage”. Det er vigtigt, du 
er opmærksom på, at Skattestyrelsen skal 
modtage klagen senest 90 dage regnet fra 
datoen i brevet om klageadgangen. Over-
holder du ikke 90-dages fristen, vil din 
klage ikke blive behandlet.

Hvis du ønsker at klage over flere år, skal 
du søge klagebehandling for hvert år en-
keltvis og for hver ejendom. Gebyret er 
500 kroner per år, og klager du over vur-
deringer for flere ejendomme, skal du be-
tale gebyr for hver ejendom. Hvis du får 
ret eller delvist ret i klagen, får du penge-
ne tilbage. 

Du kan også vælge først at klage, når du 
modtager den nye ejendomsvurdering.

Arbejdsgiver-
betalt corona-
test er skatte-
fri
FOLKETINGET har vedtaget, at 
medarbejdere ikke skal beta-
le skat af arbejdsgiverbetalte 
COVID-19 tests og værnemid-
ler. Hvis du som virksom-
hedsejer har betalt COVID-19 
test eller antistoftest for dine 
medarbejdere, bliver dine 
medarbejdere ikke beskat-
tet af dette. Skattefritagelsen 
har virkning fra og med ind-
komståret 2020. Skattefrihe-
den omfatter arbejdsgiver-
betalte tests og personlige 
værnemidler til dine ansatte 
og deres husstand. Vær dog 
opmærksom på, at vacci-
nationer ikke er omfattet af 
skatte fritagelsen.



    juni 2021

1.   Moms (kvartalsvis) for perioden 1. 
januar 2021-31. marts 2021

10.   Indberetning til e-Indkomst (små 
og mellem), betalingsfrist 31. januar 
2022  

15.   Feriekonto (lønperiode med afslut-
ning mellem den 16. maj og 31. maj, 
lønsumsafgift (måned)

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

30.   Indberetning til eIndkomst for 
juni 2021 (store), betalingsfrist 17. 
januar 2022, Feriekonto (lønperiode 
med afslutning mellem den 1. juni 
og den 15. juni)

    juli 2021

1.   Frivillig indbetaling af restskat

12.   A-skat + AM-bidrag (små og mel-
lem) for juni 2021, indberetning af 
e-Indkomst (små og mellem)

15.   Lønsumsafgift (måned), lønsumsaf-
gift (kvartal), feriekonto (lønperiode 
med afslutning mellem den 16. og 
30. juni)

20.   B-skat + AM-bidrag (selvstændige), 
one stop moms (2. kvartal)

26.   EU-salg uden moms (månedlig) for 
juni 2021

30.   A-skat + AM-bidrag (store) for juli 
2021, indberetning af e-Indkomst 
for juli 2021 (store), feriekonto 
(lønperiode med afslutning mellem 
den 1. juli og den 15. juli)

    august 2021

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

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

16.   Lønsumsafgift (måned), lønsumsaf-
gift (år)

17.   Moms (månedlig) for juni 2021

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

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

31.   A-skat + AM-bidrag (store) for 
august 2021, indberetning af 
e-Indkomst for august 2021 
(store), feriekonto (lønperiode med 
afslutning mellem den 1. og den 
15. august), one stop moms for juli 
2021

    september 2021

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 
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
Juli 2020 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104,6
Juni 2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,8
Maj 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103,7 
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 17. maj 2021.  
Vær opmærksom på, at nogle eventuelt kan ændres.

VIGTIGT

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

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

15.   Feriekonto (lønperiode med afslutning 
mellem den 16. og 31. august), lønsums-
afgift (måned)

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

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

30.   A-skat + AM-bidrag (store) for septem-
ber 2021, indberetning af e-Indkomst 
september 2021 (store), feriekonto 
(lønperiode med afslutning mellem 
den 1. og den 15. september), one stop 
moms for august 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
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