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Udskudt moms og skat
Nye betalingsfrister for skat
Hvad er betalingsfristen for AM-bidrag og skat?
Ny betalingsfrist for AM-bidrag og A-skat:
•

Betalingsfristen 31. marts – mulighed for fritagelse af renter mv.

•

Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august

•

Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september

•

Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober

•

Indberetningsfristerne ændres ikke

Fritagelse for renter og gebyr ved for sen betaling af A-skat og AMbidrag for marts måned
• Ved for sen indbetaling kan der søges som fritagelse for betaling af
renter og gebyrer

• Der kan først søges på betalingstidspunktet
Hvad er betalingsfristen for B-skat?
Ny betalingsfrist for B-skat:
•

Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni

•

Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december
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Yderligere udskydelse af betalingsfrist for moms og skat
Nye betalingsfrister for skat
Hvad er betalingsfristen for AM-bidrag og skat for store virksomheder?
Regeringen har foreslået yderligere udskydelse af betalingsfrist for
AM-bidrag og A-skat:
•

Betalingsfristen 31. august rykkes til 15. januar 2021

•

Betalingsfristen 30. september rykkes til 16. marts 2021

•

Betalingsfristen 30. oktober rykkes til 17. maj 2021

•

Indberetningsfristerne ændres ikke

Hvad er betalingsfristen for AM-bidrag og skat for små og mellemstore
virksomheder?
Regeringen har foreslået yderligere udskydelse af betalingsfrist for
AM-bidrag og A-skat:
•

Betalingsfristen 10. september rykkes til 29. januar 2021

•

Betalingsfristen 12. oktober rykkes til 31. marts 2021

•

Betalingsfristen 10. november rykkes til 31. maj 2021

•

Indberetningsfristerne ændres ikke

For begge ovenstående fritsforlængelser undgås dobbeltbetaling for tre rater i
august – november 2020.
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Udskudt moms og skat
Nye betalingsfrister for skat
Brug for yderligere likviditet?
•

Gæld på skattekontoen, der ikke er til inddrivelse, kan afdrages over op til
12 mdr. Afdragsordning kan etableres online

Overskudslikviditet?
• Loftet over skattekontoen afskaffes helt til den 1. april 2021
• Mulighed for udbetaling af positiv indestående på skattekonto
• Mulighed for fastsættelse af individuelt loft
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Udskudt moms og skat
Nye betalingsfrister for moms
De ændrede frister for angivelse og betaling af moms for virksomheder,
der angiver og betaler moms hver måned, hvert kvartal eller hvert halve år,
giver nye muligheder i forhold til eksportmomsordningen.

Hvad er indberetnings- og betalingsfristen for moms i hjælpepakken?
Virksomheder med måned som momsperiode:
Fristen for angivelse og betaling af moms for virksomheder på månedsafregning udskydes
én måned for perioden fra marts til og med maj måned.
• Marts angivelse – fristen 27. april rykkes til 25. maj
• April angivelse – fristen 25. maj rykkes til 25. juni
• Maj angivelse – fristen 25. juni rykke stil 27. juli
Virksomheder med kvartalet som momsperiode:
Fristen for angivelse og betaling af moms for virksomheder på kvartalsafregning udskydes
én gang med 3 måneder.
•

Fristen for at angive og betale moms for 1. kvartal 2020 er udskudt til 1. september
2020.

Virksomheder med halvåret som momsperiode:
Fristen for angivelse og betaling af moms for virksomheder på halvårsafregning udskydes
én gang med 6 måneder.
• Fristen for at angive og betale moms for 1. halvår 2020 slås teknisk set sammen med
angivelsesfristen for 2. halvår 2020, således at hele 2020 skal angives og betales 1.
marts 2021.
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Udskudt moms og skat
Nye betalingsfrister for moms – nyt forslag fra Regeringen
Regeringen vil forlænge den udvidede angivelsesfrist for moms

Hvad er indberetnings- og betalingsfristen for moms i forslaget?
Virksomheder med måned som momsperiode:
• juli angivelse – fristen 25. august rykkes til 9. september
• august angivelse – fristen 25. september rykkes til 2. oktober

Virksomheder med kvartalet som momsperiode:
Momsperioderne for 3. og 4. kvartal vil blive lagt sammen, hvorved betalingsfristen
udskydes til 1. marts 2021 for begge kvartaler.
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Udskudt moms og skat
Nye betalingsfrister for lønsumsafgift
• Virksomheder der er registreret for lønsumsafgift og som afregner
lønsumsafgift efter metode 4, hvilket omfatter tandlæger, fysioterapeuter,
ergoterapeuter, vognmænd herunder taxa m.fl.

Hvad er indberetnings- og betalingsfristen for lønsumsafgift i
hjælpepakken?
•

2. kvartal rykkes betalingsfristen fra 15. juli til 1. september 2020

•

3. kvartal rykkes betalingsfristen fra 15. oktober til 16. november 2020
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Udskudt moms og skat
Nye oplysningsfrister for indkomståret 2019
Skatteministeren har oplyst at oplysningsfristen for indkomståret
2019 ændres til den 1. september 2020.

Det gælder således:
Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse
med frist 1. maj.
Små erhvervsdrivende, fx med forældreudlejning, der modtager
en årsopgørelse, og som har frist den 1. juli.
Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra
udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med frist
den 1. juli.

Selskaber og andre juridiske personer med frist for aflevering af
oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og
senere, får alle forlænget fristen til den 1. september 2020.
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Udskudt moms og skat
Eksportmoms delregistrering bliver igen aktuelt
Hvilke virksomheder kan anvende
eksportmomsordningen?

• Danske virksomheder der har salg af varer eller
ydelser til kunder i andre EU-lande eller 3. lande, og
hvor salget ville have været momspligtigt, hvis
varen/ydelsen var momspligtig ved salg til en kunde
i Danmark kan anvende eksportmomsordningen.
Dog er visse typer af ydelser undtaget fra ordningen
Hvordan bliver virksomheden registreret?
• Registreringen foretages ved login med NemID på
VIRK.dk

Hvordan angives momsen i praksis?
• Virksomheden skal udstede en månedlig faktura fra
virksomhedens hovedmomsnummer (CVR-nr.) til dets
nye eksport delregistreringsnummer (SE-nr.), der
omfatter leverancerne tillagt moms – både EU-salg og
salg til 3. lande/udenfor EU.
• Denne momsen skal bogføres som en udgående moms i
hovedmomsnummeret og som en indgående moms i
eksport delregistreringsnummeret.
• ”Købsmomsen” i eksport delregistreringen angives den
første i den efterfølgende måned – dvs. den 1. april for
marts måned.
• Skattestyrelsen har 21 dage til at udbetale momsbeløbet
fra angivelsestidspunktet. Beløbet bliver dog typisk
udbetalt hurtigere.
• Momsbeløbet skal indbetales via den ordinære månedlige
momsangivelse for marts måned ved den udsatte frist
den 25. maj 2020.

• Der skal oprettes en momskonto i balancen.
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Udskudt moms og skat
Eksportmoms delregistrering bliver igen aktuel
Eksportmoms – hoved- og eksportdel på måned (COVID-19 frister)
Antal dage med likviditet at arbejde med (min. 35 dage) eller
(min 4 dage for ikke COVID-frist)

Seneste dato for momsangivelse
april måned

Første dato for momsangivelse
april måned

1. maj

21. maj

25. Juni

25. Maj (ikke COVID-frist)
Tidslinje

Momsperioden udløb
Bilsalg A/S eksportenhed
angiver moms

Senest dato for SKATs
udbetaling af negativ moms

Bilsalg A/S alm. CVR-nr.
angiver moms

Eksportmoms – hoveddel på kvartal (COVID-19 frister)
Antal dage med likviditet at arbejde med (min. 103 dage)

Seneste dato for momsangivelse
1. + 2. kvartal

Første dato for momsangivelse
april måned

1. maj

21. maj

1. september
Tidslinje

Momsperioden udløb
Bilsalg A/S eksportenhed
angiver moms

Senest dato for SKATs
udbetaling af negativ moms

Bilsalg A/S alm. CVR-nr.
angiver moms
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Udskudt moms og skat
Hvordan anvendes eksportmomsordningen i praksis?

Eksportmomsordning

• Delregistrering (SE-nr.)
• Fakturering i 2. led på baggrund af eksportmomsordning

Hovedvirksomhed
Salgsmoms

Faktura m/moms

Delregistrering

Faktura u/moms

Eksportkunde

Købsmoms
Rubrik B og/eller C
Angivelse til ”EU-salg uden moms”

Hvilke likviditetsmæssige fordele opnås?
• Momsangivelsen i delregistreringsnummer til altid være negativ
• Hurtig indsendelse af momsangivelse i delregistrering desto flere dage har virksomheden
pengene at arbejde med, inden salgsmomsen skal afregnes i hovedvirksomheden
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Udskudt moms og skat
Ændret rejsemønster og påvirkning af social sikring og skat
Grundet COVID-19 krisen er mange medarbejderes rejsemønster midlertidigt ændret. Dette kan særligt påvirke de
medarbejdere, der arbejder på tværs af landegrænser

Social sikring

Skat

Forsäkringskassan og Udbetaling Danmark har lavet en
række undtagelser på grund af COVID-19:

Skattestyrelsen har oplyst, at gældende regler indtil videre
finder anvendelse:

•

Hvis en medarbejder bor i Sverige og normalt
arbejder i Danmark, påvirkes social sikring i Danmark
ikke grundet hjemmearbejde i Sverige

•

Dette kan påvirke medarbejdere under
forskerskatteordningen – særligt vedr. overgang af
beskatningsretten til andet land på maksimalt 30 dage

•

Hvis en medarbejder bor i Danmark og normalt
arbejder i Sverige, påvirkes social sikring i Sverige
ikke grundet hjemmearbejde i Danmark

•

•

Hvis en medarbejder har en igangværende A1-attest
for at arbejde i Sverige og Danmark, er denne attest
stadig gyldig

Medarbejdere der ønsker at anvende lempelsesreglen i
ligningslovens § 33 A skal endvidere være særligt
opmærksomme på 42 dages reglen, dvs. begrænsningerne
ift. ophold og arbejde i Danmark

•

Deloitte forventer ekstraordinære regler på området, men
der er indtil videre ingen oplysninger herom
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Udskudt moms og skat
Ændret rejsemønster og påvirkning af social sikring og skat
Foruden ovenstående forslag har regeringen tillige fremsat en række yderligere forslag for at hjælpe udlandsdanskere, udstationerede og personer på
forskerskatteordningen, som oplever, at de restriktioner, der er indført for at inddæmme spredningen af COVID-19 har sat begrænsninger for, hvor en person
kan opholde sig, og hvor et arbejde kan udføres fra. På baggrund heraf foreslår regeringen nu at lempe reglerne.
Tiltagene lemper kravene for de særlige gruppers beskatning fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020.

Midlertidig lempelse af reglerne om fuld skattepligt

Midlertidige lempelser af ligningslovens § 33 A

For det første foreslås indført en valgfri midlertidig ordning,
der bl.a. har til formål at hjælpe de udlandsdanskere, der
har bopæl (fx sommerhus) i DK, og som bliver fuldt
skattepligtige til DK, hvis de opholder sig i 3
sammenhængende måder el. over 180 dage på 12 måneder.

For det andet foreslås indført en valgfri midlertidig ordning, der bl.a. har til
formål at hjælpe udstationerede, der er fuldt skattepligtige til DK, og som
mister den lempelige beskatning af deres udenlandske lønindkomst, jf. LL § 33
A, såfremt de opholder i DK over 42 dage i en 6 måneders periode.

Det foreslås, at der ikke indtræder fuld skattepligt, hvis
overskridelsen skyldes ophold i DK fra og med d. 9 marts til
og med d. 30 juni. Der er tillige mulighed for, at der kan
arbejdes under ophold, og lønindkomst samt honorarer, der
kan henføres til opholdet, vil blive skattepligtig i DK.

Det foreslås, at der ses bort fra ophold i DK fra og med d. 9 marts til og med
det tidspunkt, hvor arbejdet i arbejdslandet genoptages, dog senest d. 30 juni.
Der er tillige mulighed for, at der kan arbejdes under ophold, og lønindkomst
samt honorarer, der kan henføres til opholdet, vil blive skattepligtig i DK.
Midlertidige lempelser af forskerskatteordningen
Der indføres en række midlertidige lempelser, der har til hensigt at sikre, at
ingen bliver udelukket fra at kunne anvende ordningen ved et længerevarende
ophold i DK eller udlandet i perioden fra 9. marts til og med d. 30. juni 2020.

Der foreslås en nedsættelse af minimumslønkravet i den nævnte periode, der
skal sikre, at danske virksomheder ikke mister nøglemedarbejdere, som følge
af at disse midlertidig må gå ned i løn på baggrund af den nuværende
situation.
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Hjælpepakke: Lån til SMV og visse
lønsumsafgiftspligtige virksomheder

© Deloitte 2020

14

Lån til SMV og visse lønsumsafgiftspligtige virksomheder

Regeringen og alle Folketingets partier har den 18.
april 2020 indgået aftale om, at yde rentefrit lån til
små og mellemstore virksomheder.
Hvilke virksomheder kan få dette lån?
• Momsregistreret virksomheder der angiver og
afregner moms pr. halvår eller pr. kvartal

For at kunne søge kræver det endvidere:
•

Virksomheden ikke er en offentlig institution

•

Virksomheden ikke har stillet sikkerhed eller er blevet
pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11.

•

Virksomheden ikke har en fysisk eller juridisk person,
som indenfor de 10 sidste år er dømt for skatte- og
afgiftssvig, og som:

• Virksomheder der er registreret for lønsumsafgift og
som afregner lønsumsafgift efter metode 4, hvilket
omfatter tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd
herunder taxa m.fl.

− Ejer virksomheden
− Reelt driver virksomheden
− Er medlem af virksomhedens bestyrelse eller
direktion
− Er filialbestyrer i virksomheden

•

Virksomheden ikke har skiftet 50 % eller mere ud af
ejerkredsen i perioden fra og med den 9. april 2020 til
og med 15. juni 2020. Du kan dog ansøge, hvis du
kan vedlægge en revisorerklæring om ejerskiftet.
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Lån til SMV og visse lønsumsafgiftspligtige virksomheder

Hvilke virksomheder kan ikke få dette lån?
•

•

Månedsafregnende virksomheder kan ikke ansøge
om lånet (heller ikke selvom man frivilligt har valgt
månedsafregning)
Virksomheder under konkurs, rekonstruktion,
tvangsopløsning, likvidation mv.

Vær endvidere opmærksom på, at hvis din
virksomhed har fået en foreløbig fastsættelse af
skatter og afgifter indenfor de sidste 3 år, som ikke er
blevet erstattet af en korrekt angivelse, kan
virksomheden heller ikke anmode om lånet.

Hvis virksomheden har en aktiv foreløbig fastsættelse
kan denne erstattes af en korrekt angivelse og
herefter kan virksomheden søge om lånet.

Hvordan bliver lånet beregnet?
Lånet kan svare til;
• Indbetalt moms for 4. kvartal 2019 (forfaldt til betaling
den 2. marts 2020) for virksomheder der angiver
moms pr. kvartal, eller
• Indbetalt moms for 2. halvår 2019 (forfaldt til betaling
den 2. marts 2020) for virksomheder der angiver
moms pr. halvår, eller
• Lønsumsafgift betalt for 1. kvartal 2020 (forfaldsdato
15. april 2020) plus ¼ af lønsumsafgiften af
overskuddet for 2019 – dette gælder for de
virksomheder, der ville have angivet og indbetalt
årsangivelsen inden for perioden 15. oktober 2019 til
15. april 2020.
Ansøgnings- og tilbagebetalingsfrist
• Ansøgningen kan ske fra 5. maj – 15. juni 2020.
• Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021.
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Oversigt over øvrige udvalgte COVID-19 hjælpepakker
Referencer til materiale for øvrige hjælpepakker

Særlig støtte til selvstændige
Kompensation for faste udgifter
Kompensationsordning for faste udgifter
for virksomheder, der har mistet
minimum 40% af deres omsætning.
For at tilgå materiale vedr.
kompensation for faste udgifter: Klik her

Kompensationsordning til selvstændige og
små erhvervsdrivende, som oplever store
tab i deres omsætning. Selvstændige er
ikke omfattet af trepartsaftalen.
For at tilgå materiale vedr. særlig støtte til
selvstændige: Klik her

Kompensation for udskudte eller
aflyste arrangementer
Kompensationsordning for større
udskudte eller aflyste arrangementer til
arrangører.
For at tilgå materiale vedr. kompensation
for arrangementer: Klik her

Lønkompensation (trepartsaftale)

Statsgaranterede lån

Kompensationsordning til delvis refusion af
virksomhedens afholdte lønudgifter.

Garantiordning fra Vækstfonden til
virksomheder der i særlig høj grad er
påvirket af COVID-19.

For at tilgå materiale vedr.
lønkompensation: Klik her

For at tilgå materiale vedr.
statsgaranterede lån: Klik her
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