
 

 

 

SKATTE OG MOMSUDSÆTTELSE 

Den 17.03.2020 vedtog et enigt folketing en lov om midlertidig udskydelse af visse skatte- og 

momsfrister.  

Loven er udtryk for en håndsrækning til erhvervslivet, for at imødekomme den omsætningsnedgang 

COVID-19 har medført for mange virksomheder. 

Den følgende gennemgang kan virke som en guide til lovens indhold, og kan give et overblik over 

hvilke muligheder De som erhvervsdrivende har. 

 

Betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag  

Loven betyder først og fremmest, at betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag fremrykkes med 4 

måneder.  

Fremrykningen gælder betalingerne for april, maj og juni, hvor det altså er betalingsfristen i den 

efterfølgende måned, der fremrykkes med 4 måneder.  

De nye betalingsfrister for de små og mellemstore virksomheder:  

- Betalingsfristen for april måned fremrykkes til 10. september 2020  

 

- Betalingsfristen for maj måned fremrykkes til 12. oktober 2020 

 

- Betalingsfristen for juni måned fremrykkes til 10. november 2020 

De nye betalingsfrister for de større virksomheder:  

- Betalingsfristen for april måned fremrykkes til 31. august 2020 

 

- Betalingsfristen for maj måned femrykkes til den 30. september 2020 

 

- Betalingsfristen for juni måned fremrykkes til den 30. oktober 2020 

 

 

Reglerne gælder alle virksomheder, der skal indbetale A-skat og AM-bidrag.  

 



 

 

 

Betaling af B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag  

Hvis du i stedet er selvstændigt erhvervsdrivende og betaler B-skat og foreløbigt AM-bidrag, vil der 

ligeledes ske fremrykning af betalingsfristen.  

Fremrykningen gælder betalingerne for månederne april og maj, hvor fristerne er fremrykket som 

følger:  

- Betalingsfristen for april måned fremrykkes til den 20. juni 2020 

 

- Betalingsfristen for maj måned fremrykkes til den 20. december 2020 

 

 

Forlængelse af afgiftsperioder for moms  

Folketinget har samtidig givet muligheder for, at betaling af momsafgift kan fremrykkes.  

Også her er reglerne afgrænset efter virksomhedens størrelse, hvor der skelnes imellem små, 

mellemstore og større virksomheder.  

Afgiften er nu fastsat således:  

- Små virksomheder der anvender kalenderhalvåret som afgiftsperiode, vil få fremrykket 

betalingen af afgift for første halvårsperiode, således der kan ske samlet betaling for første 

og anden periode den 1. marts 2021. 

 

- For mellemstore virksomheder der anvender kvartalet som afgiftsperiode, vil første og 

anden afgiftsperiode blive slået sammen, således at angivelsesfristen for den samlede 

periode vil udløbe 1. september 2020.  

 

- For større virksomheder der afregner månedsvis, vil betalinger i marts, april og maj blive 

udskudt således, at fristerne nu udløber henholdsvis 25. maj, 25. juni og 27. juli 2020. 
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