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”HJÆLPE-PAKKE” 

COVID-19 har påvirket den globale vækst, som er på vej ned i fart. Det er derfor besluttet at holde hånden 

under dansk økonomi, så danske virksomheder ikke bliver presset på deres likviditet. Regeringen har på den 

baggrund besluttet at styrke danske virksomheders likviditet ved at udskyde betalingsfristerne for moms, 

AM-bidrag og A-skat. 

Derudover skal det nævnes, at selskaber efter de nuværende regler vil kunne nedsætte de ordinære 

acontobetalinger til selskabsskat.  

 

Moms 

Foreløbigt gælder de nye frister for udskydelse af moms, kun store virksomheder, altså virksomheder der 

afregner moms månedsvis. Regeringen er desuden ved at undersøge, om det er muligt at forlænge fristerne 

for små og mellemstore virksomheder som afregner moms halvårligt og kvartalsvis, men det er der ikke 

konkrete tiltag på endnu. 

Store virksomheder er defineret som virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over kr. 50 mio. 

Betalingsfristen for store virksomheders momsbetaling for momsperioderne marts, april og maj forlænges 

med 30 dage, jf. nedenstående tabel. 

 
Regeringen er desuden ved at undersøge, om det er muligt at forlænge fristerne for små og mellemstore 

virksomheder som afregner moms halvårligt og kvartalsvis. 

 

 



A-skat og AM-bidrag 

Virksomheders betalingsfrist for for A-skat og AM-bidrag forlænges midlertidigt. 

Betalingsfristerne forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj og juni) med 4 måneder. 

Ændringen vedr. AM-bidrag og A-skat får første gang virkning for store virksomheders betalingsfrist fra den 

30. april 2020 og for små og mellemstore virksomheders betalingsfrist den 11. maj 2020. 

De forlængede betalingsfrister fremgår af nedenstående tabel. 

 

 

Små og mellemstore virksomheder er de virksomheder som hidtil har afregnet A-skat og AM-bidrag i den 10. 

i den efterfølgende måned. Store virksomheder er virksomheder som hidtil har afregnet A-skat og Am-bidrag 

ultimo månedens (typisk samtidig med lønudbetalingen).  

Ovenstående betyder med andre ord en udskydelse af betalingen og en bedre likviditet til følge. Det betyder 

f.eks. også at små og mellemstore virksomheder den 10. september skal betale A-skat og Am-bidrag for både 

april måned og august måned. Tilsvarende skal store virksomheder f.eks. den 31. august betale A-skat og Am-

bidrag for både april måned og for august måned. Det bør alle virksomheder tage højde for i deres 

likviditetsbudget/likviditetsplanlægning. 

Det afgørende for, om man i relation til A-skat og Am-bidrag er en stor virksomhed eller ej er, om tilsvaret af 

AM-bidrag eller A-skat er mere end kr. 250.000 henholdsvis kr. 1.000.000 beregnet for en 12 måneders 

periode fra og med 2. oktober to år før kalenderåret. Er man stor virksomhed, forfalder A-skat og AM-bidrag 

til betaling den sidste bankdag i den måned lønnen vedrører.  

Acontoskat - marts 

Selskaberne skal den 20. marts indbetale første ordinære acontoskat for 1. halvår 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. Selskabet kan selv nedsætte betalingen 

via TastSelv Erhverv > Selskaber > Acontoskat. 

Bemærk at acontoskatten som udgangspunkt ikke kan ændres, hvis betalingsfristen er overskredet. Det 

betyder, at nedsættelsen skal finde sted på eller inden forfaldstidspunktet den 20. marts. 


