Skanderborg, den 20. marts 2020

Servicebrev vedrørende Corona-krisen.
Kære kunde!
Da vi har fået mange henvendelser fra vores kunder i forbindelse med den krise, vi befinder os i, har vi følt, at det kan
være en hjælp for nogle af jer, at vi fremsender dette servicebrev. Vi vil prøve at holde dig opdateret på ændrede frister
m.m.
Hvordan ændres betalingsfristen for am-bidrag og A-skat for små og mellemstore virksomheder?
Betalingsfristerne for april-maj-juni forlænges med 4 mdr.
Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september
Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober
Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november.
Indberetningsfristerne ændres IKKE.
Vores samarbejdende lønbureauer stopper automatisk indbetalingerne fra april-lønnen. ProLøn sørger automatisk for at
indbetale efter den nye betalingsfrist. DataLøn sørger IKKE for indbetaling efter den nye betalingsfrist, men DataLøn
udsender en reminder til virksomhederne. Virksomheden skal så selv sørge for at indbetale A-skat og AM-bidrag senest
på dagen for den nye tidsfrist.
Bliver der også ændret på moms-betalingsfristen for små og mellemstore virksomheder? Ja, fristerne for
betaling af halvårlig moms udskydes 6 måneder. Betalingsfristerne for kvartårlig moms udskydes 3 måneder.
Jeg indberetter normalt moms halvårligt. Hvornår er betalingsfristen udskudt til?
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
Jeg indberetter normalt moms kvartalsvis. Hvornår er betalingsfristen udskudt til?
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
Skal jeg stadig indberette, når betalingsfristen er udskudt?
Du kan 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 dog indberette for hver enkelt periode til den nye frist.

Hvordan ændres betalingen af B-skat, der bliver udskudt?
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
Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december

Du behøver derfor ikke at foretage dig noget før op til den nye frist.
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Kan jeg selv ændre mine rater for B-skat?
Hvis du betaler B-skat, og dit overskud af virksomhed pludselig er blevet mindre, kan du allerede nu rette eller annullere
dine B-skatterater/dit indbetalingskort i din forskudsopgørelse på skat.dk. Så får du automatisk nye indbetalingskort eller
betalingslinje i TastSelv til de resterende måneder af året. 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).
Selskaberne skal 20. marts indbetale 1. ordinære a contoskat for 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 allerede er indberettet frivillig acontoskat til 1. rate, skal selskabet kontakte Skattestyrelsen,
hvis selskabet ønsker at ændre den.
Det er vigtigt at påpege, at det kun er BETALINGSFRISTERNE, der ændres. Der ændres KUN på nogle af
indberetningsfristerne.
Derfor er det vigtigt, at vi LØBENDE modtager bilagsmateriale fra dig – helt som vi plejer og gerne lidt oftere således vi ikke modtager en stor pukkel af materiale i forbindelse med en indberetningsfrist – dette kan vi ikke
håndtere, så det er færdigt til rette tid.
Så længe vi ikke selv er ramt af sygdom, arbejder vi på vores kontor. Postkassen tømmes dagligt. Hvis du vil sikre dig, at
vi ser bilag fra dig, så send en SMS, så besvarer vi, når vi har tømt postkassen.
Vi ved, at det på mange måder bliver en udfordrende periode, vi går i møde for os alle. Hvis du i din virksomhed har brug
for hjælp og vejledning i denne forbindelse, skal du endelig kontakte os. Vi vil være dig behjælpelig med ansøgning om
tilskud fra staten i den udstrækning. vi kan. Vi vil efterfølgende tilbyde vores hjælp til, at din virksomhed kan dokumentere
det tilskudsgrundlag, der er ansøgt om. Vi kan også formidle en underskrift fra vores autoriseret revisor på din
virksomheds dokumentationer. Honoraret vil blive til vores almindelige priser.
Vi ringer lige rundt til jer for at høre hvordan det går! Vi har allerede snakket med en del af jer. Indtil videre
afholder vi kun telefonmøder.
Det siger vist sig selv, at vi ikke kan berette om alle de tiltag, regeringen har foretaget i forbindelse med krisen, og der
kommer hele tiden nye oplysninger. Vi henviser derfor til nedenstående links, som vores brancheforening Cereda har
sendt til os. Her vil du kunne finde tilskudsordninger, vejledninger m.m.

Finansministeriet
Hjemmeside: https://www.fm.dk/

Læs om de seneste nyheder og tiltag på den økonomiske
side fra regering og folketing
.
Du kan ligeledes finde faktaark omkring de forskellige
ordninger, så snart de er udarbejdet.
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Virksomhedsguiden
Hjemmeside: https://virksomhedsguiden.dk/

Læs om hjælpepakker og forholdsregler.

Glimrende overblik og en masse viden.

SMV Danmark
Hjemmeside: https://smvdanmark.dk/

Læs om hjælpepakker især med fokus på små og
mellemstore virksomheder (SMV).

Dansk Erhverv
Hjemmeside: https://www.danskerhverv.dk/

Læs om hjælpepakker mv.

Bredt fokus på hele erhvervslivet.

Pas rigtig godt på jer selv og hinanden!

Med venlig hilsen
Anette og Poul / 6060 0430 og 2325 8542
PMPregnskab
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