
Coronavirus i Danmark – problemer og løsninger 

Problem Uddybende indhold  Forslag til løsning Konsekvenser for FSR’s 
medlemmer 

Konsekvenser for det 
offentlige og private sektor 

Behov for udskydelse af 
selvangivelsesfristen – 
både for selvstændige 
erhvervsdrivende og 
selskaber mv. 

Efter skattekontrollovens § 11 om selvstændige 
erhvervsdrivende og § 12 om juridiske personer skal der 
indgives oplysningsskema slut juni/1. juli.  
Man kan dog se tilfælde, hvor de 6 mdr. løber fra eksempelvis 
1. november 2019, hvis man har et forskudt indkomstår. 
Dermed har en del virksomheder selvangivelsesfrist her i 
foråret.  
Udfordringer er for alle oplysningsskemaer og aflevering af 
disse, at revisorerne helst skal blive hjemme og dermed ikke 
være i fysisk kontakt med kunderne, hvilket kan gøre det 
svært at t få revideret årsrapporter eller få tallene klar til 
selvangivelser, der venter 

Skatteministeren kan med 
skattekontrollovens § 14, 
stk. 2 i hånden forlænge 
selvangivelsesfristen i 
særlige tilfælde. Fristen bør 
minimum forlænges med 
den periode, som 
statsministeren har bedt 
befolkningen være 
hjemme.   

Mulighed for at blive færdig til 
tiden og skabe stor sikkerhed for 
skattemyndighederne ift. 
rigtigheden af oplysningerne.  

Den private sektor: 
Også en lempelse ift. den private 
sektor, der i forvejen vil være presset 
tidsmæssigt, når den frivillige 
karantæne ophører 
 
Den offentlige sektor 
Mindre konsekvenser da 
oplysningerne først skal bruges i 
efteråret. I nogle indkomstår med nye 
It-systemer har fristen været skudt til 
oktober.  

Udskydelse af fristen for 
personers selvangivelse 

Personer, der alene modtager en årsopgørelse har frist til at 
oplyse relevante indkomster og fradrag d. 1. maj efter 
indkomstårets udløb, jf. skattekontrollovens § 10. 

Fristen bør lempes, da visse 
personer med 
komplicerede 
skatteforhold med 
eksempelvis mange 
værdipapirer kan have 
problemer med at få 
selvangivet i tide, hvis man 
i en længere periode ikke 
kan mødes med sin 
rådgiver. 

Mulighed for at mødes med 
kunderne efter at samfundet er 
åbnet op igen, således at man 
kan sikre korrekte oplysninger til 
skattemyndighederne. 

Den private sektor: 
Længere tid til at oplyse 
skattemyndighederne om eksempelvis 
værdipapirer (selvangive dem) 
 
Den offentlige sektor 
Ingen nævneværdig konsekvens. 

Frist for transfer pricing 
dokumentation 

Det følger af skattekontrolloven § 39, at TP dokumentation 
skal indgives samtidig med oplysningsskemaet. Det vil på 
baggrund af ønsket om at udskyde selvangivelsesfristen være 
nødvendigt også at udskyde fristen for dokumentation for TP.  

Problemet følger løsningen 
for udskydelse af 
selvangivelsesfristen.  

Mulighed for at blive færdig til 
tiden og skabe stor sikkerhed for 
skattemyndighederne ift. 
rigtigheden af oplysningerne. 

Den private sektor: 
Dokumenterne skal udarbejdes 
løbende, så det er som sådan ikke en 
lempelse, men en naturlig konsekvens 
af, at der er hindringer i vejen, som 
man ikke er forberedt på. Ved en 
fristudsættelse kan virksomhederne 
ikke pålægges sanktioner for 
manglende indlevering.  
 
Den offentlige sektor 
Skatteforvaltningen har ikke nogen 
interesse i at få dokumentation 
indleveret, som er ufuldstændigt eller 



at skulle udstede sanktioner for 
manglende indsendelse. 

Underskudsbegrænsningen 
for selskaber 

Selskabsskatteloven § 12, stk. 2 stiller begrænsning for 
fremførsel af underskud fra tidligere indkomstår.  
Loftet er for indkomståret for 2020 8.572.500 kr.  

Loftet i selskabsskatteloven 
§ 12, stk. 2 kan enten 
hæves eller for 
indkomståret 2020 fjernes 
helt, så selskaber kan 
fremføres underskud skabt 
i 2020 fuldstændig i 
indkomståret.  
Hvis loftet helt fjernes, skal 
der sandsynligvis laves en 
ordning, som hænger 
sammen med underskud 
skabt i indkomstår før 
2020.  

Det vil først få betydning for 
selvangivelse mv. for 
indkomståret 2020, så 
forhåbentlig først, når 
indberetningen for 2020 går i 
gang.  

Den private sektor: 
Det vil give en likviditets forbedring i 
indkomståret 2020 (og i kalenderåret 
2020, når selskaber kan indregne det 
fulde underskud ved beregning af 
acontoskat).  
 
Den offentlige sektor 
På den korte bane vil det give øget 
provenutab.  

Skattemæssige 
konsekvenser af 
karantæne i forhold til 
skattepligt 

Det kan give fuld dansk skattepligt, hvis man opholder sig i 
Danmark i mere end 180 dage indenfor 12 måneder.  
 
Ligeledes kan der være risiko for at etablerer fast driftssted (i 
visse situationer), hvis man arbejder hjemmefra.  

 

Skattestyrelsen skal lempe 
praksis for de berørte i den 
relevante periode. Det kan 
ske ved en tilføjelse i Den 
juridiske vejledning.  

Ikke nævneværdige 
konsekvenser 

Den private sektor: 
Det vil give en likviditets forbedring i 
perioden for de berørte.  
 
Den offentlige sektor 
På den korte bane vil det give øget 
provenutab. 

Frister i forbindelse med 
omstruktureringer 
 

Der er en række frister i skattelovgivningen vedr. 
omstruktureringer, der har sammenhæng med reglerne for 
årsrapport. Det er relevant at have i tankerne, når fristerne 
for indsendelse af årsrapporten udsættes.  

Dispensation fra frister. Der kan ske omstruktureringer, 
selvom indsendelse af 
årsrapporten udsættes. 

Den private sektor: 
 
Den offentlige sektor 
 

Kompensation for afbrudt 
rejser/aflyst rejse 

Arbejdsgiveren kan som følge af medarbejderens afbrudt 
eller aflyst privat rejse kompensere arbejdstageren for det. 
Dette kunne være relevant, hvor det er arbejdsgiverens 
forhold, der er afgørende for aflysningen.  
Modtager medarbejderen kompensation, vil den pågældende 
medarbejder blive beskattet af den indtægt 

Der gives mulighed for, at 
medarbejderen kan få en 
skattefri kompensation af 
sin arbejdsgiver for en 
afbrudt ferie. 
 

Ikke nævneværdige 
konsekvenser 

Den private sektor: 
Arbejdstageren kan tage imod 
kompensationen fra arbejdsgiver uden 
at blive beskattet.  
 
Den offentlige sektor 
Øget kontrol 

Hjemmearbejdspladser Hjemsendelse af medarbejdere har betydet, at medarbejdere 
har været nødt til at bruge deres arbejdstelefon i hjemmet 
over en længere periode. Ifølge praksis vil det have 
formodningen for sig, at der er privatrådighed over en 
arbejdsmobiltelefon, hvilket vil udløse beskatning.  
Tilsvarende vil gøre sig gældende for computere, hvor der 
kun sker beskatning af ”usædvanligt” tilbehør. Der vil opstå 
situationer, hvor arbejdstagere har ”usædvanligt” tilbehør 
stillet til rådighed for at løse arbejdet.  

Skattestyrelsen skal lempe 
praksis for arbejdstagere i 
den berørte periode.  

Det vil lette administrationen er 
reglen, da det ikke vil være 
nødvendigt at kontrollere hver 
enkelt medarbejder.  

Den private sektor: 
Det vil lempe kontrollen for 
virksomheden og for arbejdstagere vil 
det fjerne beskatningen for 
arbejdstelefon og computer mv.  
 
Den offentlige sektor 
Ført helt ud, vil det mindske provenu, 
da medarbejdere vil blive beskattet, 
men umiddelbart vil det blot mindske 



behovet for kontrol på de berørte 
område.  

Frister Det er nødvendigt generelt at suspendere frister på 
skatteområdet. Skatteforvaltningsloven afsnit III.  
Der er klagefrister i forhold til indgivelse af klage til 
Skatteankestyrelsen, da forholdene taget i betragtning giver 
behov at bruge kræfterne andetsteds end på at vurdere om 
der skal klages.  
Ligeledes gælder for mulighederne for at indbringe en MAP 
for domstolene.  
Der er andre frister, som også kan nævnes, så en generel 
udsættelse af frister vil være hensigtsmæssig.  

En generel udsættelse af 
frister vil være 
hensigtsmæssig, som fx 
kan lyde på, at mens der er 
hjemsendelser vil fristerne 
blive udsat svarende med 
den tid, som 
hjemsendelsen har varet.  

Ikke nævneværdige 
konsekvenser 

Den private sektor: 
Virksomheder kan klage efter presset 
fra corona er væk.  
 
Den offentlige sektor 
Det vil give en pukkel af sager, som 
kommer efter fristen, fordi der først 
klages efter corona-krisen er ovre.  

Virksomheders corona 
tiltag 

Virksomheder kan som følge af coronakrisen blive påført 
udgifter, som der almindeligvis ikke vil være fradrag for. 

Virksomheder kan få 
fradrag i indkomsten for 
udgifter, som 
virksomheden kan påvise 
den er blevet påført som 
følge af coronakrisen. 

Ikke nævneværdige 
konsekvenser 

Den private sektor: 
Virksomheder kan foranledige tiltag 
med viden om, at der er fradrag for 
udgifter.  
 
Den offentlige sektor 
Efterfølgende kontrol. 

Beskatning af Corona 
hjælp 

Der ses i praksis afgørelser, hvor der sker beskatning af gode 
ideer, som egentlig blot sker for at bidrage til at en 
virksomhed kan eksistere i en nedgangsperiode, fx 
SKM2020.23.LSR 

Der skal være en lempelig 
tilgang til de områder, hvor 
man har været nødt til at 
tænke kreativt for at undgå 
at virksomheder går 
konkurs. Det vil være en 
afgrænset periode, hvor 
man i senere kontrolsager, 
skal have det for øje.  

Ikke nævneværdige 
konsekvenser 

Den private sektor: 
Virksomheder kan foranledige tiltag 
med viden om, at der ikke er risiko for 
efterfølgende beskatning.  
 
Den offentlige sektor 
Efterfølgende kontrol. 

Energiafgifter Virksomheder kan i dag få godtgjort energiafgifter via 
momsangivelsen, hvor den modregnes momsbetalingen, der 
så bliver mindre. Når momsbetalingen udskydes, risikerer 
man, at godtgørelsen af energiafgifterne også udskydes, 
hvilket bør laves om. 

Der skal være adgang til at 
få godtgjort virksomhedens 
energiafgifter, selvom 
fristerne for moms er 
udskudt, jf. Bekendtgørelse 
af lov om fremskyndet 
tilbagebetaling af visse 
afgifter § 3, stk. 5.  
 

Ikke nævneværdige 
konsekvenser 

Den private sektor: 
Likviditetsforskydning.  
 
Den offentlige sektor 
Efterfølgende administration/kontrol 

Eksportmoms lån Genindførsel af det stående rente- og 
afdragsfri eksportmoms lån, som Folketinget valgte at 
afskaffe den 15. januar 2018, vil afhjælpe de 
likviditetsmæssige udfordringer, som eksportvirksomhederne 
vil blive påvirket af ifm. coronavirus 

 

Genindførelse af 
eksportmomsordningen 

Ikke nævneværdige 
konsekvenser 

Den private sektor: 
Likviditetsforskydning.  
 
Den offentlige sektor 
Efterfølgende administration/kontrol 

Udskydelse af nye afgifter 
mv. 
 

Folketinget har vedtaget regler om nye afgifter, som skal 
træde i kraft pr. 1. april 2020. 

Udskydelse af indførsel af 
nye afgifter og stigning i 
afgifter  

Ikke nævneværdige 
konsekvenser 

Den private sektor: 
Likviditetsforskydning.  
 
Den offentlige sektor 



- 

Solidarisk hæftelser Der er flere steder i afgiftslovgivningen adgang til, at 
myndigheder kan gå efter efterfølgende led, hvis afgiften ikke 
er betalt i foregående led – omtalt som solidarisk hæftelse. 
Tilsidesættelse af solidarisk hæftelse for betaling af afgifter, 
moms mm. (der er fx lige nu et styresignal i høring om 
solidarisk hæftelse på chokoladeafgift, hvis køber ikke kan 
betale afgiften til Skattestyrelsen - ved 
likviditetsmæssige udfordringer, vil det være andre 
virksomheder der bliver hård ramt) 

 

Der skal ikke være adgang 
for myndighederne til at 
benytte bestemmelserne 
om solidarisk hæftelse i 
afgiftslovgivningen, hvis 
indberetningen/betalingen 
skulle være sket under 
corona-krisen. 

Ikke nævneværdige 
konsekvenser 

Den private sektor: 
Der er ikke risiko for efterfølgende 
solidarisk hæftelse ved at købe 
afgiftsbelagte varer i den berørte 
periode. 
 
Den offentlige sektor 
-  

Fradrag for bortgivne og 
kasserede varer (både 
moms og skat) 

Reglerne for overdragelse af varer gratis kræver, at 
virksomheden (afsender) betaler udtagningsmoms. Det vil 
være hensigtsmæssigt, at der lempes på det område i den 
berørte periode. 
Mulighed for fradrag for moms og afgifter hos giver, hvis 
varer gives bort grundet datoudløb(varer som man ikke kan 
komme af med, hvis fx transportmulighederne går i stå, hvis 
folk ikke længere går ud og handler osv., men hvor man giver 
dem bort til fx herberg mm. i stedet for at destruere) eller 
smides ud som følge af fordærv. 
I dag kan modtagere (herberg mv.) af disse varer søge afgifter 
retur et år efter - men det bør her være giver, der kan få det 
retur.  

Skattestyrelsen skal i en 
periode afvige fra den 
praksis, som Skatterådet 
har lagt på området.  
 

Ikke nævneværdige 
konsekvenser 

Den private sektor: 
Yderligere likviditetslempelse for visse 
virksomheder 
 
Den offentlige sektor 
Provenuforskydning. 

Udskydelse af betalingsfrist 
for afgifter 

Punktafgifter betales ofte på månedsbasis af de 
virksomheder, som sælger varer pålagt punktafgifter 
(opkrævningslovens § 2, stk. 2). Hos en række virksomheder i 
Danmark udgør punktafgifter en meget stor udgift. Dette 
gælder specielt for varer med en høj afgiftssats, som fx 
chokoladevarer og øl, hvilket understreges af det høje 
provenu, som disse afgifter genererer. Visse af disse 
virksomheder er også ramt af CORONA-virus angrebet i andre 
lande, hvorfor de er ramt ekstra hårdt økonomisk. En 
udskydelse af betaling af punktafgifter vil medføre, at de 
omfattede virksomheders likviditet vil blive væsentligt 
forbedret, og derfor gøre dem bedre i stand til at komme 
igennem disse svære tider 

En lovændring ala den i 
L134, hvor man ændrer 
opkrævningstidspunkt for 
A-skat og AM-bidrag.  Her 
ville det så være 
opkrævningstidspunktet 
for § 2, stk. 2 og ikke kun § 
2, stk. 5 og 6.   

Ikke nævneværdige 
konsekvenser 

Den private sektor: 
Yderligere likviditetslempelse for visse 
virksomheder 
 
Den offentlige sektor 
Provenuforskydning. 

Udskydelse af betalingsfrist 
for lønsumsafgift 

En del virksomheder betaler lønsumsafgift og ikke moms. I 
disse sektorer vil det have stor likviditetsmæssig betydning, 
hvis også betalingsfristen for lønsumsafgiften skydes. Det vil 
bl.a. være en fordel for sundhedssektoren, den finansielle 
sektor, samt kollektiv transport m.v. Disse virksomheder 
betaler lønsumsafgift enten på månedsbases eller kvartalsvis, 
hvor næste betalingsfrist er henholdsvis d. 16. marts og 15. 
april. 
Her er opkrævningslovens § 2, stk.1 hovedreglen.  
 

Lovændring ala L134 hvor 
man udskyder 
betalingsfristen.   

Ikke nævneværdige 
konsekvenser 

Den private sektor: 
Yderligere likviditetslempelse for visse 
virksomheder 
 
Den offentlige sektor 
Provenuforskydning. 



 


