
Til vores kunder og samarbejdspartnere 

Regeringen har den 17. marts 2020 sammen med et enigt Folketing vedtaget et lovforslag, som har til formål at 
holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes. 
Der er vedtaget følgende ændringer: 

 Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænges for månederne april, 
maj og juni 2020 med 4 måneder. 

 B-skat for april og maj 2020 får også udskudt betalingsfristen, så betalingen skal ske henholdsvis den 22.juni 
2020 og 21. december 2020.   

 Herudover udskydes betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt, for 3 måneder (marts, 
april og maj 2020) med 30 dage. Det vil sige, at fristen den 27. april 2020 udskydes til den 25. maj 2020, 
fristen den 25. maj 2020 udskydes til den 25. juni 2020, og fristen den 25. juni 2020 udskydes til 27. juli 2020. 

 For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, således at 2. kvartals 
indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020. For virksomheder, der betaler moms halvårligt, 
sammenlægges 1. og 2. halvår, således at 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. marts 2021. 

 Endelig får virksomhederne mulighed for at have indtil 10 mio. kr. stående på Skattekontoen i en midlertidig 
periode, hvis virksomhederne den 25. marts 2020 eller senere justerer beløbsgrænsen. 

Endvidere har finansministeren i dag den 18. marts 2020 fremført et nyt lovforslag, som skal hjælpe små og mindre 
virksomheder gennem krisen. Det drejer sig om en kompensation til dækning af nogle af virksomhedernes faste 
omkostninger samt dækning af omsætningstab i tre måneder på op til kr. 23.000 pr. måned. 

Dette er så nyt endnu og lovforslaget er endnu ikke vedtaget, men vi henviser til dette link for yderligere 
oplysninger: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-praesenterer-stoettepakke-til-
dansk-erhvervsliv 

Vi står gerne til rådighed med hjælp omkring rådgivning indenfor dette område. Du kan kontakte os på mail eller 
telefon:  

Bjarke Kjær 28920136 bk@revisorhusethals.dk 

Martin Høgh Jönsson 88441996 mj@revisorhusethals.dk 

Charlotte Østergaard 88441995 cos@revisorhusethals.dk 

Susanne Kirk 88441994 ssk@revisorhusethals.dk 

Liselotte Ahnfeldt 88441993 la@revisorhusethals.dk 

 

Betaling af AM-bidrag og A-skat 
 
For løn, der udbetales i marts måned 2020, skal indeholdt A-skat og AM-bidrag indbetales som normalt. De 
efterfølgende 3 måneder – altså løn for april, maj og juni måned – forlænges betalingsfristen med 4 måneder. Se 
nedenfor: 

Ændring af betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat for små og mellemstore virksomheder: 

 Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september (A-skat for april) 
 Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober (A-skat for maj) 
 Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november (A-skat for juni) 

Indberetningsfristerne ændres ikke. 
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Ændring af betalingsfristen for am-bidrag og A-skat for store virksomheder: 

 Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august 2020 (A-skat for april) 
 Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september 2020 (A-skat for maj) 
 Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober 2020 (A-skat for juni) 

Indberetningsfristerne ændres ikke. 

Ændring af betalingen af B-skat 

Skattestyrelsen har den 17. marts sendt brev til 140.000 personligt ejede virksomheder, der 20. marts 2020 skal 
indbetale den næste B-skatterate. Her står der, at virksomhedsejere kan nedjustere årets overskud på 
forskudsopgørelsen i TastSelv, hvis de vurderer, at årets overskud bortfalder eller falder væsentligt. For nogle 
virksomheder kan det betyde, at B-skatteraten for marts, som skal betales den 20. marts, vil bortfalde. Hvis du efter 
ændringen ikke skal betale en rate i marts, skal du, inden den 20. marts huske selv at annullere betalingen til Nets 
Betalingsservice (PBS). 

Hvis du ikke længere vurderer, at du får et overskud, eller at dit overskud væsentligt formindskes, og derfor retter 
din forskudsregistrering, kan det afledt heraf betyde, at du nedsætter dine B-skatterater i TastSelv så meget, at din 
B-skatterate bortfalder. Det betyder, at du først vil få nye B-skatterater, når du hæver overskuddet igen. Det er dog 
vigtigt, at du husker at hæve overskuddet, når situationen ændrer sig igen. 

Der skal hverken betales B-skat i april eller maj - og betalingerne rykkes til to måneder, der i dag er betalingsfri: 

 Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni 2020 
 Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december 2020 

Du behøver derfor ikke at foretage dig noget før op til den nye frist. 

Ændringer ift. betaling af moms 

Indberetnings- og betalingsfristen for moms  

For små og mellemstore virksomheder gælder det, at afgiftsperioderne for første og andet kvartal og første og andet 
halvår lægges sammen. Herved rykkes betalingsfristen for mellemstore virksomheder for første kvartal 2020 med 3 
måneder, og for små virksomheder rykkes betalingsfristen for første halvår 2020 med 6 måneder. Perioderne 
samles, så man betaler i forlængelse af, at man indberetter 2. periode. Man kan dog fortsat indberette til de 
oprindelige frister og fx få negativ moms udbetalt. 

Moms kvartalsvis 

Afregningsperiode Oprindelig indberetningsfrist Ny udskudt betalingsfrist 

1. januar - 31. marts 2020 2. Juni 2020 1. september 2020 

1. april - 30. juni 2020 1. september 2020 De sammenlagte perioder betales 1. september 2020 

 

Moms halvårligt 

Afregningsperiode Oprindelig indberetningsfrist Ny udskudt betalingsfrist 

1. januar - 30. juni 2020 1. september 2020 1. marts 2021 

1. juli - 31. december 2020 1. marts 2021 De sammenlagte perioder betales 1. marts 2021 

 



Du kan fortsat indberette til den oprindelige frist. Det er en fordel for din virksomhed, hvis du skal have moms 
tilbage. Du skal dog indberette og betale senest til den udskudte frist. Du skal indberette for hver enkelt periode på 
hver sin indberetning til den nye frist, selv om perioderne er lagt sammen. 

Hvis du afregner moms som kreditbegrænset gælder udskydelsen af betalingsfristen ikke. Der skal betales moms til 
samme frister, som man plejer. 

Udskydelsen af betalingsfristen for moms for store virksomheder er betalingen rykket en måned. 

Moms månedsvis (gælder kun store virksomheder) 

Afregningsperiode Oprindelig indberetningsfrist Ny udskudt betalingsfrist 

1. marts - 31. marts 2020 27. april 2020 25. maj 2020 

1. april - 30. april 2020 25. maj 2020 25. juni 2020 

1. maj - 31. maj 2020 25. juni 2020 27. juli 2020 

 

Selskabsskat 
 
Selskaberne skal betale 1. ordinære acontoskat for 2020 den 20. marts 2020. 
 
Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den 
ordinære acontoskat, kan selskabet selv nedsætte betalingen via TastSelv Erhverv > Selskaber > Acontoskat. 
 
Hvis der er indberettet frivillig acontoskat til 1. rate, skal selskabet kontakte SKAT. 
 
 
Endelig kan vi henvise til nedenstående link for oplysninger og opdateringer: 
 
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/ 
 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900 
 
Vi følger hele tiden op på situationen og vil forsøge at opdatere ved ændringer i disse tilskudsmuligheder for 
virksomhederne. 
 
Såfremt der måtte være spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig. 
 
Med venlig hilsen 
 
Bjarke Kjær 
Registreret revisor 
 

      

RevisorHuset Hals 
Midtergade 17a, 9370 Hals 
Telefon:  +45 98 75 02 44 
Direkte:  +45 88 44 19 90 
Mobil: +45 28 92 01 36 
Email:  bk@revisorhusethals.dk  
 
Denne email og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis du ikke er rette modtager, bedes du venligst omgående underrette os og derefter slette e-mailen og 
enhver vedhæftet fil uden at beholde kopi og uden at videregive oplysninger om indholdet. 
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