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Kasseapparat

Oktober 2021

Virksomheder, der sælger ydelser eller varer til privatpersoner, anvender ofte et kasseapparat, der kan udskrive en bon
med oplysninger om virksomhedens navn og CVR-nummer
samt salgsbeløbets størrelse mv. Dette er lige nu tilstrækkeligt.

Revisortidende

Men, som et led i kampen mod sorte penge i detailbranchen,
har Folketinget vedtaget nye regler, der vil medføre, at et
større antal virksomheder skal have udskiftet deres kasseapparat. Fremadrettet skal virksomhederne anvende et digitalt
salgsregistreringssystem. Det vil sige et kassesystem, der
automatisk lagrer oplysninger om salg, således at disse oplysninger kan udleveres digitalt til skattemyndighederne i
forbindelse med et kontrolbesøg.
Overgangen til de nye regler sker ad 2 omgange.
1. juli 2021
De nye regler betyder, at Skattestyrelsen nu kan pålægge
bestemte virksomheder at anvende et digitalt salgsregistreringssystem. Dette kan ifølge denne pressemeddelelse fra
skatteministeriet ske, hvis skattemyndighederne, ved et
kontrolbesøg i virksomheden, konstaterer utilstrækkelig registrering af salg.
1. januar 2024
Fra og med 1. januar 2024 vil det være et krav, at alle virksomheder indenfor nedenstående brancher skal anvende et
digitalt salgsregistreringssystem, hvis de har en årlig omsætning under 10 mio. kr.:
•
•
•
•

Døgnkiosker og købmænd.
Pizzeriaer og grillbarer mv.
Caféer og værtshuse mv.
Restauranter.

Omregistrering af IVS

anpartsselskab (ApS).
Fristen er senere forlænget til den 15. oktober 2021. Dette er
sket, idet det har vist sig svært for iværksætterne at fremskaffe den nødvendige selskabskapital, som det kræver for at
foretage en omregistrering til ApS.
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Omregistrering af IVS, fortsat
I samme forbindelse er der også henset til mange virksomheders økonomiske udfordringer på grund af Coronakrisen.

Ejendomsvurderinger
I juni måned udsendte skatteministeren en pressemeddelelse om, at Vurderingsstyrelsen nu var nået så langt, at der fra september 2021 ville kunne udsendes nye
ejendomsvurderinger til enkelte husejere, og at der umiddelbart herefter ville blive
udsendt tilbagebetalingstilbud til dem, der har betalt for meget i ejendomsskat siden 2011.
• Der udsendes vurderinger til ca. 50.000 parcel- og rækkehuse. Husene vil være
jævnt fordelt over hele landet - med en lille overvægt af ejendomme i Region
Midtjylland. De 50.000 ejendomme udgør under 3 % af det samlede antal ejerboliger i Danmark. I nogle kommuner vil det derfor kun være nogle få hundrede husejere, der får en ny vurdering.
• I første omgang udsendes en såkaldt ”deklarationsmeddelelse” til ejerne af de
50.000 ejendomme. Det vil sige oplysninger om de ejendomsdata, som Vurderingsstyrelsen er i besiddelse af, og som danner grundlag for vurderingen. Disse meddelelser vil blive udsendt over en periode på ca. fem uger. Husejerne får en frist på fire uger til at korrigere oplysningerne, hvis de er fejlbehæftede.
• Først når fristen er udløbet, udsendes de egentlige ejendomsvurderinger. Der
kommer derfor ingen vurderinger ud i september måned, men nok tidligst ultimo
oktober 2021 og de sidste næppe før midt i december.
• Skatteministeriet har på et tidspunkt oplyst, at de forventer, at ca. 40 % af alle
husejere skal have penge tilbage for for meget betalt ejendomsskat.
Dem, der skal have penge tilbage, vil modtage disse på et senere tidspunkt.
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Indefrosne feriepenge
Er der fejl i de indberettede oplysninger, kan man stadig nå at ændre indberetningerne. Rettelsen foregår i e-indkomst hos Skat. De medarbejdere der foretages ændringer på, vil få et brev om ændringen og medarbejderen skal godkende ændringen. Hvis medarbejderen ikke godkender ændringen, vil indberetningen blive slettet, og det er op til arbejdsgiveren og lønmodtageren at tage en dialog.
Hvis der skal ske nedskrivning af feriepengene, er det vigtigt at få det gjort inden
28. februar 2022. Efter denne dato vil det ikke være muligt at nedskrive saldoen,
hvis medarbejderen, i forbindelse med Corona, har fået alle sine feriepenge udbetalt.
Hvis virksomheden har beholdt de indefrosne feriepenge (typisk for alle funktionærer, der har ferie med løn), forfalder feriepengene til betaling, når lønmodtageren
forlader arbejdsmarkedet.
Arbejdsgiveren kan vælge frivilligt at indbetale feriepengene for en eller flere medarbejdere. Dette vil være en god ide, hvis virksomheden har overskudslikviditet,
idet man så sparer det indekstillæg, der ellers tilskrives.

Udtagningsmoms
Når en virksomhed sælger varer eller tjenesteydelser, skal der som hovedregel afregnes salgsmoms af den modtagne betaling.
Hvis en virksomhed har trukket købsmoms i forbindelse med anskaffelsen, skal der
betales, det der hedder udtagningsmoms, hvis varen anvendes til formål, som ikke
vedrører den momspligtige aktivitet, f.eks. hvis varen hjemtages til privat brug, eller hvis den foræres væk.

Udtagningsmomsen har til formål at udligne den fordel, der er opnået ved, at der er
trukket købsmoms ved indkøb eller fremstilling.
Efter de gamle regler skulle denne moms beregnes ud fra købsprisen (altså den faktiske fratrukne købsmoms), efter de nye regler skal udtagningsmoms nu beregnes
på grundlag af markedsprisen.

delsbutikker

momsbetaling, når f.eks. detailhandien for sådanne varer alt andet lige er lavere end

Derimod vil de nye regler kunne give en højere udtagningsmoms, når det gælder
udtagning af maskiner, inventar og driftsmidler.
Materielle aktiver købt for under 100.000 kr., som er undergivet værdiforringelse,
fik efter de gamle regler reduceret beregningsgrundlaget for udtagningsmoms med
20 pct. for hvert påbegyndt regnskabsår efter anskaffelses- eller fremstillingstidspunktet. Efter 5 år kunne de således udtages uden afregning af udtagningsmoms.
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Udtagningsmoms, fortsat
Efter de nye regler skal der i stedet altid afregnes udtagningsmoms af markedsværdien, også efter 5 år. Det får f.eks. betydning, hvis aktiver, som er mere end 5 år
gamle, overføres til privat anvendelse i stedet for erhvervsmæssig anvendelse.
Også ved udtagning af materielle aktiver indkøbt for mere end 100.000 kr.

konsekven-

ser efter 5 år.
For eksempel får reglerne betydning, hvis

delse (overgang fra gule plader til papegøjeplader), idet den ændrede anvendelse ikke længere berettiger til momsfradrag ved
afregnes udtagningsmoms af markedsprisen, selv om reguleringsperioden er udløbet.

Corona—momslån
Har du, i forbindelse med corona-hjælpepakker, modtaget momslån, er det vigtigt
at være opmærksom på betalingsfristerne
På Skats hjemmeside fremgår følgende frister:
•

For virksomheder med halvårsafregninger skal lån af moms for 2. halvår 2019
tilbagebetales 1/11 2021.

•

For virksomheder med kvartalsafregning drejer det sig om lånet for 4. kvartal
2019, der skal tilbagebetales 1/11 2021.

•

Næste betaling er 1/2 2022, hvor det er momslånet for 1. og 2. halvår 2020 og
lånet for 3. og 4. kvartal 2020 der skal betales.

•

Det sidste lån for 1. kvartal 2021 skal tilbagebetales den 1/11 2022.

MEN, vær opmærksom på, at der er lavet en politisk aftale om at ændre på fristerne, så indbetalingen 1/11 2021 og 1/2 2022 rykkes til 1/4 2022. Se mere HER

Bidrag til Barsel.dk
De fleste selvstændige erhvervsdrivende har i september modtaget en opkrævning
fra barsel.dk på kr. 1.225.
Opkrævningen kommer fordi, selvstændige fra 2021 er blevet omfattet af barsel.dk,
hvorved også selvstændige erhvervsdrivende, ved barsel, kan få en større udbetaling end dagpengesatsen.
Det er ikke en ordning, man kan tilmelde og/eller framelde sig, alle (med ganske få
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undtagelser) med et overskud over ca. kr. 230.000
skal betale.
Også virksomhedsejere, der er ophørt i 2020, skal betale bidraget i 2021.
Selvom du har en virksomhed, der udelukkende har
udlejning af fast ejendom som aktivitet, er du omfattet af reglerne.
Idet de nye regler omfatter selvstændige erhvervsdrivende, er det uden betydning om der i virksomheden
er ansat personale.
Du kan læse mere om reglerne HER

Sydney Harris
Når jeg hører nogen sukke, at
“livet er hårdt”, fristes jeg til
at spørge: “Sammenlignet
med hvad?

Nettoprisindeks
2021
2020
2019
2018
2017

Jan
103,8
103,6
102,6
101,3
100,5

Feb
104,4
104,3
103,3
102,1
101,4

Mar
104,4
103,9
103,4
102,1
101,4

Apr
104,8
103,9
103,7
102,6
101,8

Maj
105,0
103,9
103,6
102,7
101,6

Jun
105,1
103,8
103,4
102,7
101,5

Jul
105,8
104,6
104,1
103,6
102,5

Aug
Sep
Okt
Nov
105,5
103,9 103,7 104,0 103,6
103,7 103,4 103,8 103,6
103,1 102,8 103,1 102,8
102,2 102,1 102,3 101,9

Dec
103,4
103,4
102,4
101,6
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