
HAR DU OVERBLIK OVER DINE SAMLEDE 
UDSKUDTE BETALINGER TIL SKAT? 
 

Som et led i Statens hjælpepakker i 
forbindelse med Covid-19, er en lang række 
betalingsfrister udskudt. Betaling af skat på 
lønninger samt moms mv. er således 
udskudt. Mange virksomheder har ikke 
overblik over de udskudte betalingsfrister til 
SKAT. Dem får du her.  

 
Udskydelse 
I forlængelse af Statens hjælp til erhvervslivet er både indberetnings- og betalingsfrister udskudt af 
flere omgange. En række virksomheder er i den tro at al skat og moms er afregnet, men faktum er, 
at der er udskudt store betalinger til senere. Det er vigtigt at have overblikket over de kommende 
betalinger, således at likviditeten er tilstrækkelig, og således at der i god tid kan planlægges i relation 
til det kommende likviditetstræk. 

Virksomheder som ikke aktivt har gjort noget (f.eks. anmodet lønbureau om ”normal” betaling eller 
frivillig indbetaling på skattekontoen) er automatisk omfattet af de nye udskudte betalingsfrister. 

Hvordan er fristerne 
Fristerne er ændret de seneste måneder under Covid-19.  

Fristerne – som de ser ud her pr. 11. november – er følgende: 

Moms afregnes månedsvis: Der er ikke for nærværende udskydelse af fristerne 

 

Moms afregnes kvartalsvis:  

Afregningsperiode 
Oprindelig indberetnings- 

og betalingsfrist 
Ny udskudt indberetnings- og 

betalingsfrist 

      
1. juli - 30. september 2020 1. december 2020 1. marts 2021 

   
1. oktober - 31. december 
2020 

1. marts 2021 De to perioder skal indberettes hver for 
sig og betales senest 1. marts 2021 

 



Moms afregnes halvårligt: 

Afregningsperiode 
Oprindelig indberetnings- og 

betalingsfrist 
Ny udskudt indberetnings- og 

betalingsfrist 

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

      

1. juli - 31. december 2020 1. marts 2021 De to perioder skal indberettes 
hver for sig og betales senest 1. 
marts 2021 

Herefter følges de sædvanlige betalingsfrister 1. marts (for 2. halvår) og 1. september (for 1. 

halvår). 

 

A-skat for store virksomheder: 

Store virksomheder er defineret som virksomheder, der har am-bidrag på over 250.000 kroner 
og/eller A-skat på over 1 million kroner pr. år, er den en stor virksomhed. 

Er du i tvivl, kan du se på din virksomheds registreringsbevis i TastSelv Erhverv, om virksomheden 
er lille eller stor. 

Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist 

      

August 2020 31. august 2020 
15. januar 2021 (udskudt fra 
31. august) 

      

September 2020 30. september 2020  
16. marts 2021 (udskudt fra 
30. september) 

      

Oktober 2020 30. oktober 2020 
17. maj 2021 (udskudt fra 30. 
oktober) 

Herefter følges de sædvanlige betalingsfrister, hvor der afregnes for den pågældende måned den 

sidste hverdag i måneden (f.eks. afregnes for november 2020 den 30. november 2020). 

 

  



A-skat for små og mellemstore virksomheder: 

Afregningsperiode Indberetningsfrist Betalingsfrist 

      

August 2020 10. september 2020  29. januar 2021 (udskudt fra 
10. september)  

      

September 2020 12. oktober 2020 31. marts 2021 (udskudt fra 
12. oktober) 

      

Oktober 2020 10. november 2020 31. maj 2021 (udskudt fra 10. 
november) 

 
Herefter følges de sædvanlige betalingsfrister, hvor der afregnes for den pågældende måned den 

10. i den efterfølgende måned (f.eks. afregnes for november 2020 den 10. december 2020). 

 
Hvordan kan du indbetale tidligere? 
Som virksomhed kan der frivilligt foretages indbetaling på skattekontoen. Det kan være en god idé 
frivilligt at indbetale, hvis virksomheden har udskudte betalinger og samtidig et positivt 
bankindestående, som formentlig belastes med negative renter.  

En frivillig indbetaling kan alene ske, hvis ”udbetalingsgrænsen” på virksomhedens skattekonto 
ændres (se nedenstående vejledning). Hvis ikke udbetalingsgrænsen ændres og fortsat står anført 
til kr. 0, vil en frivillig indbetaling blive tilbagebetalt kort tid efter fra SKAT.  

Det kan indbetales store beløb på skattekontoen, også mere end der er udskudt i skat, moms mv. 
Dette kan være en løsning for virksomheder, som har store likvide beholdninger som belaster med 
negative bankrenter. Her skal udbetalingsgrænsen ligeledes forøges, og ønskes alle – eller en del af 
– pengene tilbage, skal udbetalingsgrænsen blot nedsættes. 

VEJLEDNING TIL ÆNDRING AF UDBETALINGSGRÆNSEN 

Log på www.skat.dk og vælg TastSelv i Erhverv 

1. vælg skattekontoen i hovedmenu 
2. vælg udbetalingsgrænse i menu til venstre 

Nu vises et indtastnings-felt med udbetalingsgrænse. 

Her tastes det beløb som ønskes at der kan indbetales ”frivilligt”. Når beløbet er indtastet skal der 
trykkes på ”Godkend” i højre side af skærmbilledet. Man bliver efterfølgende bedt om at bekræfte 
det indtastede beløb og der skal trykkes ”Godkend” en gang til.  

Beløbet kan efterfølgende ændres i op- eller nedadgående retning, ved at ovenstående step følges 
igen. 


