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Bliv klar til samtidighedsferie
… og få samtidig styr på feriegodtgørelse og ferie med løn
Af jurist Sille Sloth, Visma DataLøn A/S

Mini-ferieåret er skudt i gang
Den 1. maj startede det nye ferieår, ligesom vi er vant til. Men i år varer dette
ferieår kun i 5 måneder, fordi vi skal
holde ferie efter den nye ferieordning
fra den 1. oktober. Derfor har vi heller
ikke 25 feriedage, men kun 16,64 feriedage i mini-ferieåret. Og det betyder, at
vi skal være ekstra opmærksomme på,
hvordan vi ønsker at holde fri hen over
sommeren i år.
Rigtig mange danskere holder 3 ugers
sommerferie, og det koster som bekendt 15 feriedage. Det er der heldigvis
“råd til” i de 16,64 feriedage i mini-ferieåret. Til gengæld er der så kun 1,64

feriedage tilbage til andre fridage i
perioden fra maj til september.
Samtidighedsferie kort og godt
Med den nye ferielov, som træder i
kraft den 1. september 2020, får vi
samtidighedsferie. Vi optjener det samme antal feriedage som i dag, men som
noget nyt må vi holde ferien allerede i
den efterfølgende måned. Det betyder,
at vi kan holde ferien i takt med, at vi
optjener den.
Du optjener fortsat 2,08 feriedage pr.
måned og har ret til at samle dine feriedage og holde ferie, som du plejer - for
eksempel tre ugers sommerferie.

Den nye lov er blandt andet vedtaget
for at gøre det nemmere og hurtigere
for nye medarbejdere på arbejdsmarkedet at holde ferie med løn. I princippet kan en nyuddannet i dag risikere
at skulle vente 16 måneder på at kunne
holde betalt ferie.
Kan jeg stadig holde min
efterårsferie i 2020?
Fra 1. september til efterårsferien i uge
42 når du at opspare 2,08 feriedage.
Hvis du planlægger at holde 5 dage fri,
er det derfor en god ide at sørge for at
gemme og overføre 3 dage fra vores
nuværende ferieordning til den nye
ferieordning med samtidighedsferie.

Feriegodtgørelse og ferie med løn hvad er forskellen?
Der gælder særlige regler for, hvornår
man har ret til løn under ferie og feriegodtgørelse.
En medarbejder skal opfylde disse 3
kriterier for at kunne holde ferie med
løn:
1.	Medarbejderen skal modtage sin
sædvanlige, fulde løn under egen
sygdom, og der må ikke være tidsbegrænsning på forløbet.
2.	Medarbejderen skal modtage sin
sædvanlige, fulde løn på arbejdsfrie
søgnehelligdage.
3.	Medarbejderen skal have mindst én
måneds opsigelsesvarsel fra arbejdsgiverens side.

Opfylder medarbejderen disse 3 kriterier, har medarbejderen ret til ferie
med løn inklusiv et ferietillæg på 1 procent af lønnen i ferieoptjeningsåret.
Hvis kriterierne ikke er opfyldt, er
medarbejderen ikke berettiget til løn
under ferie og skal derfor i stedet holde
ferie med feriegodtgørelse på 12,5
procent.
Hvis en medarbejder endnu ikke har
optjent retten til betalt ferie i jeres
virksomhed, har medarbejderen fortsat krav på at holde 5 ugers ferie - dog
uden betaling fra virksomheden. I så
fald kan medarbejderen have feriegodtgørelse hos FerieKonto optjent fra
et tidligere ansættelsesforhold, som
kan hæves i forbindelse med feriens
afholdelse.

Du skal være opmærksom på, at en
medarbejder forud for optjeningsårets
begyndelse, kan kræve feriegodtgørelse med 12 procent af lønnen i stedet for
løn under ferie og ferietillæg.
Som arbejdsgiver kan du dog aldrig pålægge medarbejderen denne mulighed.
Udbetaling af feriegodtgørelse efter
den nye ferielov
Har du medarbejdere, der får feriegodtgørelse, vil de stadig kunne få deres
feriepenge udbetalt, men der vil være
en ændring i tidspunkt for udbetaling.
Normalt vil feriegodtgørelsen være til
rådighed for medarbejderen den 1. maj
året efter, at pengene er optjent. Men
når vi overgår til den nye ferieordning,
vil de fremover være til rådighed og
kunne udbetales allerede måneden
efter, at de er optjent.

Hvilke konsekvenser har de
udskudte frister pga. corona
for fremtiden?
Af direktør og partner, Thorbjørn Helmo Madsen, Taxmaster A/S

Det har været og er en hård tid for
mange virksomhedsejere som følge af
Danmarks nedlukning i kampen mod
pandemien med corona-virus. Folketinget har i denne forbindelse vedtaget
en lang række love, som har til formål
at støtte dansk erhvervsliv, så presset
på danske virksomheders likviditet
lettes. Der er blandt andet ændret på
en række frister for at hjælpe virksomhederne og borgerne. Men hvilke konsekvenser får det mon for fremtiden?
Skatter og moms
Udskydelse af betalingen af B-skatter
for april og maj til juni og december,
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tror jeg ikke får den store betydning.
Jeg vil dog gøre opmærksom på, at
man måske skal ændre indkomsten på
forskudsopgørelsen, hvis indtægten for
2020 forventes højere eller lavere end
forventet.
Momsindbetalingernes og A-skattens
udskydelse, mener jeg til gengæld, kan
give problemer på længere sigt. De
virksomheder, der mangler likviditet, vil – selvfølgelig – anvende denne
ekstra likviditet til den daglige drift og
mangle likviditeten, når de udskudte
betalinger skal betales.

Det hænger sammen med, at landet
lukkes gradvist op, og indtjeningen
vil – for de flestes vedkommende – kun
langsomt komme op på tidligere tiders
niveau. Det vil derfor nok være vanskeligt at ”spare op” til den udskudte
moms og A-skat. Der vil for virksomheder med kvartalsmoms skulle betales
moms for perioden 1. januar til 30.
april 2020, den 1. september 2020. For
virksomheder med halvårsmoms skal
momsen for 1. halvår 2020 betales den
1. marts 2021. Samtidig med betaling
af de udskudte beløb, skal momsen for
den ordinære periode også betales. Det
anbefales derfor, at man ”lægger penge
til side” til indbetalingen.

der skal være opmærksomme, da en
konkurs vil ramme hele den personlige
formue!

Man skal ikke forvente, at bankerne
vil hjælpe med udvidelse af kreditten,
når betalingerne skal forfalde. Det er
ikke populært i bankerne, når man vil
låne til betaling af offentlig gæld. Nye
lån bliver stort set altid afvist.

Omdannelse af virksomheden kan ske
med 6 måneders tilbagevirkende kraft.
Det kan ske skattefrit pr. 1. januar 2020
(hvis man har kalenderårsregnskab).
Omdannelsen skal derfor ske inden 30.
juni 2020. Fristen er ikke udskudt og er
stadig 30. juni.

Hvis gæld på skattekontoen ikke betales, kan man elektronisk anmode om
afdrag på gælden op til 12 mdr. Det er
dyre renter, men det er klogt selv at
tage initiativ og få ro på afviklingen af
gælden.
Hvis man i forvejen har gæld til det
offentlige, vil man ikke få mulighed for
at afdrage den nye gæld elektronisk.
Har man gæld til Skattestyrelsen og
Gældsstyrelsen må man forvente, at
Skattestyrelsen og senere Gældsstyrelsen vil gribe hurtigt ind, idet der er meget fokus på, at gælden til det offentlige
ikke må stige.
Gældsstyrelsen har igennem et par år
truet med konkurs og i mange tilfælde
gennemført disse, hvis der ikke kan
betales. Havner man – både selskaber
og personer – hos Gældsstyrelsen, skal
man ikke forvente, at man får længere
afdragsperiode end 3-6 mdr.
Min anbefaling er derfor, at hvis man
kan se, at man ikke kan betale enhver
sit og specielt Skatte- og Gældsstyrelsen, kontakter man en rådgiver
og prøver at finde en løsning. Der er
ofte andre muligheder end konkurs,
men det kræver ofte, at man kommer
til rådgiver så tidligt som muligt. Det
er specielt personlige virksomheder,

Jeg har selv flere gang medvirket som
uvildig tillidsmand ved rekonstruktioner, hvor vi har fundet løsninger, så
man ikke mister alt.
Omdannelse til selskab
– formindsk risikoen
For personlig ejede virksomheder, som
evt. går en usikker fremtid i møde,
skulle man måske overveje at omdanne virksomheden til et selskab, således
at risikoen for at miste den personlige
formue minimeres.

Hvis man overvejer at omdanne, skal
man hurtigst muligt kontakte sin revisor og drøfte mulighederne.
Det kræver også, at revisor er færdig
med årsregnskabet for 2019, hvilket
måske ikke er tilfældet. Mange revisorer har haft vanvittig travlt med
at hjælpe med hjælpepakkerne og er
derfor kommet bagud med regnskaberne. Det gør heller ikke så meget, da
afleveringsfristen først er 1. september
for alle typer selvangivelser.
Der er desværre andre frister, der er
afhængige af regnskaberne – bl.a.
ovenstående omdannelser, som skal
ske inden 30. juni. Omdannelsesfristen
er ikke udskudt.
Restskatter og renter
Eventuelle restskatter for 2019, der
ønskes indbetalt med ”dag til dag” rente
indbetales inden 1. juli. Denne frist er
ikke udskudt. Renten er på 2 % p.a.

der bl.a. køb af aktier i udlandet. Fristen for indberetning af køb er 30. juni.
I skrivende stund er det ikke afklaret,
om denne frist forlænges i lighed med
indberetning af oplysningsskemaet.
Det er vores opfattelse, at fristen for
denne indberetning vil følge fristen for
oplysningsskemaet.
Personer, der er fraflyttet landet, skal
enten inden 1. maj (lønmodtagere) eller
inden 1. juli indberette evt. henstandssaldo. Disse frister følger indberetning
af oplysningsskemaet og er derfor også
udskudt til 1. september 2020.
Virksomhedsordningen
Der er i loven mulighed for at indtræde
eller udtræde af virksomhedsordningen for et indkomstår.
Hvis man f.eks. i 2018 har anvendt beskatning jf. personskatteloven, men senere ønsker at anvende virksomhedsordningen for 2018, skal ændringen
foretages senest 30. juni 2020. Denne
frist udskydes ikke.
Ophørspension
Hvis man har afstået sin virksomhed i
2019, kan man indbetale avancen på en
ophørspension efter nærmere regler.
For at få fradrag i 2019, skal beløbet
indbetales inden 1. juli 2020. Denne
frist er ikke udskudt.
Indbetaler man senere end 1. juli, kan
beløbet fratrækkes i 2020.
Afslutning
Som det ses i artiklen, er der både frister, der er udskudt, og frister, der ikke
er udskudt. Der er sikkert andre frister
end de nævnte, men konklusionen er,
at hvis der er frister 1. juli, skal man
orientere sig om, hvorvidt disse frister
er udskudt eller ej.

Ved betaling efter 1. juli tillægges en
fast rente på 4 % - altså noget dyrere.
Aktier
Hvis man ved salg af aktier har et tab,
kan dette modregnes i andre avancer
eller fremføres. Det er dog en betingelse, at købene er indberettet – det gæl-
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SMVerhvervslån: Alternativ til
banken – også når kogepladen
er brandvarm
Af chefkonsulent, Jesper Levy, SMVdanmark

Ejere af små og mindre virksomheder
adskiller sig ofte ved, at de – modsat
store virksomheder – selv har hånden
på kogepladen. At de selv er helt tæt på
deres forretning, kunder og omsætning. At de på egen privatøkonomi kan
mærke med det samme, når krisen
kradser – og kogepladen er ekstra
varm. Og intet er mere tydeligt end nu
under COVID-19.
Rygraden i dansk erhvervsliv er de
selvstændige, små og mellemstore
virksomheder – også kaldet SMV’ere.
99% af alle danske virksomheder er en
SMV. De udgør 92 % af danske eksportvirksomheder og står for 34 % af
alle nye jobs hvert år. Samtidig er de
fleste SMV’ere drevet af, at der sidder
en virksomhedsejer og har hånden på
kogepladen.
Så når en krise som COVID-19 rammer dansk erhvervsliv, er det ikke kun
SMV’erne og deres ansatte, der er i
frontlinjen og bliver hårdt ramt: Når en
SMV’er lider, rammer det direkte ind i
virksomhedsejerens privatøkonomi og
påvirker en hel families eksistens.
SMV’erne er ramt lige i hjertekulen
Tal fra de seneste analyser, som vi i
SMVdanmark gennemfører løbende,
taler deres tydelige sprog: Selvstændige, små og mellemstore virksomheder
- SMV’erne – har det svært på grund af
COVID-19. Rigtig svært.
Svarene viser overordnet, at mange
SMV’ere er hårdt ramt på økonomien.
Deres omsætning er styrtdykket, og
deres likviditet er svækket. Selv med
de foreslåede hjælpepakker til erhvervslivet har mange virksomheder
dystre fremtidsudsigter: I gennemsnit

4

forventer virksomhederne at måtte
dreje nøglen om inden for fire måneder, hvis situationen ikke ændrer sig
til det bedre. Eller nye muligheder for
omsætning viser sig.
4 ud af 5 virksomhedsejere har oplevet et markant fald i omsætning, og i
gennemsnit forventer SMV’erne et månedligt tab på knap kr. 200.000 - dog
væsentligt afhængigt af deres normale
omsætning.
Hjælpepakker – og hjælp til selvhjælp
Som erhvervsorganisation for SMV’er
har SMVdanmark fra starten på COVID-19 været i tæt dialog med regeringen omkring krisehjælp.
Det har gjort, at vi har fået gennemført mange af vores konkrete forslag.
Men vi har også fået lappet en række huller i hjælpepakkerne, så der er
hjælp til virksomhederne, der ellers
faldt igennem sikkerhedsnettet. Uanset hjælpepakker og kompensationer
– som SMVdanmark stadig kæmper for
at få flere og bedre af – så er det også op
til hver enkelt virksomhed at gøre en
ekstra indsats.
Hjælp til selvhjælp er vigtigt i disse
Corona-tider. Vi ved godt, at virksomhedsejere hellere vil klare sig selv end
få støtte – og heldigvis oplever vi mere
end nogensinde, at virksomhedsejere
i SMV’ere udviser formidabel fleksibilitet og forandringsparathed. Der
tænkes kreativt ude i virksomhederne
på at omstille bemanding, produktion,
salg og markedsføring, så man kan
komme igennem krisen med skindet
på næsen – og være klar til at komme
op i omdrejninger på den anden side.

Som erhvervsorganisation for SMV’ere
sætter SMVdanmark en ære i ikke
kun at løbe på Borgen med hatten i
hånden og bede om økonomisk støtte.
Organisationen går også selv forrest og
udvikler muligheder, som kan hjælpe
SMV’erne med at hjælpe sig selv. Her er
SMVerhvervslån et godt eksempel:
Lån mellem virksomheder
– helt uden om banken
SMV’ere skal have bedre erhvervslån.
Derfor har SMVdanmark lanceret
SMVerhvervslån.dk, hvor SMV’er kan
låne penge til en god rente og på faste
vilkår - eller investere i udlån med en
bedre forrentning end i banken.
SMVerhvervslån er en online platform,
hvor virksomheder kan søge lån efter
crowdlending-princippet. Det vil sige,
at virksomheder ansøger om penge til
et lån online blandt mange udlånere –
ofte er det private, investorer og finansielle institutioner, som skyder penge
i lån og får en bedre forrentning end i
banken. Faktisk foregår alt på SMVerhvervslån helt uden om banken og på
vilkår, som er konkurrencedygtige.
Det er lån til virksomhedernes udvikling og vækst. Der er ingen årlig
genforhandling. Der er fast rente i
hele lånets løbetid, og det er de samme
vilkår i hele perioden. Er man medlem
af SMVdanmark, får man som låntager
også en andel af overskuddet - såkaldte
SMVkroner. Derfor kalder vi det også
SMV-venlige erhvervslån, som i forbindelse med Corona-krisen er blevet
endnu mere aktuelle.
Søg Corona-lån via SMVerhvervslån
Er din virksomhed blandt de mange,
der er ramt af COVID-19, kan du også

søge om et lån garanteret af det statsejede Vækstfonden. Det kan du bl.a.
gøre på SMVerhvervslån.dk.
På SMVerhvervslån.dk kan du søge
Corona-lån uden at skulle stille
sikkerhed. Tilbuddet er rettet mod
de virksomheder, der oplever eller
forventer et omsætningstab på min.
30 % på grund af Covid-19. Vækstfonden stiller en garanti på 70 pct. af
lånebeløbet som sikkerhed over for
alle långivere, som investerer i dit lån.
SMVerhvervslån ansøger på vegne af
din virksomhed om COVID-19 garantien i Vækstfonden, der har defineret,
hvilke virksomheder der kan modtage
en COVID-19 garanti og få lån uden at
stille sikkerhed.
Lånebeløbene er mellem 100.000 og
500.000, og disse kan tegnes både med
og uden afdrag. Processen forløber
ukompliceret og online. Og alle danskere med lidt på kistebunden kan udvise
patriotisme og investere i udlån til nødlidende lokale virksomheder.

SMVdanmark
kæmper for bedre vilkår til selvstændige, små
og mellemstore virksomheder

!

SMVdanmark er den eneste hovederhvervsorganisation, der alene
kæmper for de selvstændige, små og mellemstore virksomheder,
SMV’erne. De er rygraden i dansk erhvervsliv. Derfor skal erhvervspolitikken tage udgangspunkt i SMV’ernes mange ønsker, behov og
idéer samt fjerne barrierer for deres vækst og udvikling.
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Likviditetsbudget
– hvad og hvorfor?
Af freelance-skribent Susanne Holm

Kriser som for eksempel Corona-krisen
har givet og giver mange virksomheder likviditetsmæssige udfordringer,
og likviditetsbudgetter bliver derfor
lige pludseligt meget relevante. Nogle
virksomheder oplever ligefrem, at de
næsten skal starte forfra. Et likviditetsbudget er derfor også yderst relevant
ved opstart af ny virksomhed. Likviditetsbudgettet skaber et overblik, der
sikrer, at du undgår vanskeligheder
med økonomien.
Derudover er det din adgang til at
skaffe dig det overblik, der er nødvendigt for at kunne træffe beslutninger
og igangsætte ændringer, der kan
forbedre virksomhedens likviditet. Det
kan være en god idé at lave forskellige
konsekvensberegninger, da udsigterne
er svære at spå om i kølvandet på en
krise eller ved opstart af ny virksomhed. Likviditetsbudgettet udgør også
et grundigt fundament for en dialog
med din bank i forhold til ændrede
kreditmuligheder. I krisetider kan en
proaktiv ageren være af væsentlig
betydning.
Hvad er et likviditetsbudget?
Likviditet betyder betalingsevne. Et
likviditetsbudget er derfor en oversigt
over virksomhedens betalingsevne
for en fremtidig periode, der viser
forventede indtægter og udgifter i
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din virksomhed, hvormed det bliver
synligt for dig, i hvilke perioder der er
behov for ekstra likviditet, og i hvilke
perioder der er overskydende likviditet. Et likviditetsbudget viser altså,
om du måned for måned har likviditet
nok til at betale forventede løbende udgifter og dermed, om din virksomheds
likviditet er god eller dårlig. Konkret
kan du af likviditetsbudgettet se, hvor
mange penge du har i banken den 1. i
måneden, hvor mange penge der går
ind i banken i løbet af måneden, hvor
mange penge du skal betale til andre i
løbet af måneden og om der er overskud på bankkontoen den sidste dag i
måneden.
I et likviditetsbudget skal du medtage
alle ind- og udbetalinger. Du skal ikke
tage hensyn til, om udgifterne er fradragsberettigede eller ej. Du skal heller
ikke tage hensyn til, om det f.eks. er
anskaffelser til senere afskrivning –
afskrivninger skal nemlig ikke angives
i et likviditetsbudget. Ligesom et faktureret beløb heller ikke skal anføres,
før det er betalt. Det vil sige, at hvis en
faktura f.eks. er budgetteret til betaling 1. september plus 30 dage, så vil
det i likviditetsbudgettet fremgå under
oktober. Et andet eksempel er optagelse
af lån. Lånet skal fremgå i likviditetsbudgettet som en indtægt, og afdrag
skal medtages som en udgift, på det

tidspunkt i måneden, hvor den egentlige pengestrøm sker. Du skal være
opmærksom på, at moms ofte er en
overset post - husk at medtage moms i
periodens afregningsmåned. Likviditetsbudgettet er altså kendetegnet ved,
at indtægter og udgifter fremgår af den
måned, de bliver betalt.
Typisk laver man likviditetsbudgetter
for en periode på 1-2 år i månedsintervaller. Det er ofte sværere at lave et
likviditetsbudget end for eksempel et
driftsbudget, da det kan være vanskeligt at gennemskue, hvornår de
forskellige beløb skal fremgå i budgettet. Derfor er det en god idé at få hjælp
af en fagperson til at lægge likviditetsbudgettet.
Hvorfor er et likviditetsbudget
relevant?
Du kan ikke altid regne med, at indtægterne i din virksomhed kommer i en
jævn strøm, og til tider kan udgifterne
hobe sig op. Likviditetsbudgettet giver
dig et solidt overblik over din betalingsevne på månedsbasis for kommende år. Dermed får du et overblik
over, om du har penge nok til at betale
dine faste udgifter hver måned, samt
hvor stor en margin du har til rådighed. Har du for eksempel penge nok
til at klare en dårlig periode, hvis du
mister en kunde, eller hvis din kunde

ikke betaler sin regning? Et likviditetsbudget hjælper dig med at opretholde
overblikket og til at undgå perioder
med mangel på likviditet på grund af
mange udgifter i virksomheden.
Hvis din likvide beholdning ikke
kan betale dine udgifter, skal du løse
problemet ved f.eks. at sikre en større
indtjening, give dine kunder kortere
kredit, øge prisen på dine varer eller
ydelser, få dine leverandører til at give
dig længere kredit, udskyde eller fjerne
nogle af dine udgifter eller måske tale
med din bank om en større kassekredit. Når du har et gennemarbejdet
likviditetsbudget med tydelig synliggørelse af dit kapitale behov, står du stærkere i forhandlingerne med banken.

ne tiltag kommer til at påvirke din økonomi, og om dine planer er realistiske.
Derudover kan likviditetsbudgettet
synliggøre eventuelle optimeringsmuligheder – og særligt på udgiftssiden.
Når alle udgifterne er skrevet ind, har
du et gyldent overblik over virksomhedens omkostninger – omkostninger, du
måske ikke tænker over i det daglige
– og her kan der være mange penge at
spare.

Hvad kan du bruge
likviditetsbudgettet til ud
over at skabe overblik?
Hvis du overvejer at foretage en investering, et større indkøb eller flytte
lokaler, er likviditetsbudgettet et godt
værktøj til at vise dig, hvordan det giv-
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Ændret praksis
vedr. beskatning
af fri sommerbil
Af freelance-skribent Susanne Holm

Hvis man som hovedaktionær i et
selskab har en drøm om en lækker
sommerbil som firmabil, er det nu blevet muligt at komme sit ønske nærmere. Skattestyrelsen har nemlig ændret
praksis, så det nu er muligt kun at blive
firmabil-beskattet om sommeren uden
at skulle afregistrere bilen om vinteren for at undgå firmabilbeskatning i
vintermånederne også. Tidligere har
det nemlig ikke været tilstrækkeligt
for at undgå beskatning i vintermånederne, at bilen har være ”opstaldet”
og stilstandsforsikret – bilen skulle
afmeldes helt i motorregistret i vintermånederne.
Ændringen af praksis sker som følge af
en nylig afgørelse i byretten, som Skattestyrelsen har taget til efterretning og
udarbejdet et styresignal vedrørende
rådighedsbeskatning af hovedaktionærer ved stilstandsforsikring ud fra.

•	der skal i husstanden være andre
personbiler til rådighed, der opfylder
husstandens transportbehov
•	den stillestående bil skal være anvendelsesegnet ved varetagelsen af
de opgaver, der skal udføres i hovedaktionærselskabets interesse
•	nummerpladerne til bilen skal
være afmonteret og afleveret hos
forsikringsselskabet, hvor bilen er
forsikret eller eventuelt ved en forsikringsmægler
•	bilens forsikring bliver ændret til en
stilstandsforsikring, og
•	bilen bliver opbevaret med en vis
afstand fra hovedaktionærens private bopæl og må selvfølgelig ikke
benyttes i perioden.

Nye betingelser for fritagelse af beskatning i vintermånederne
For at undgå beskatning af sommerbilen og være anset for afskåret fra
bilen i vinterhalvåret, er der en række
forhold, der skal overholdes. Betingelserne er som følger:

Det er fuldstændig uden betydning,
om der i perioden er ført kørebog, eller
om der er udarbejdet en skriftlig aftale
mellem hovedaktionæren og hovedaktionærselskabet om rådighedshindringen. Det er betingelserne oven for, der
er udslagsgivende i forhold til at undgå
firmabilbeskatning i vinterhalvåret.
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Genoptagelse af gamle skattesager
Med styresignalet følger ligeledes
mulighed for, at du som skatteyder kan
få genoptaget din gamle skattesag, såfremt du har været ramt af den gamle
praksis. Anmodning om genoptagelse
skal være indsendt inden udgangen af
juli måned 2020, og genoptagelse kan
ske helt tilbage til og med indkomståret
2010.
Anmodning om genoptagelse skal ske
via TastSelv eller til Skattestyrelsen
med fysisk post til følgende adresse:
Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing
Det er en betingelse for genoptagelse,
at du som skattepligtig fremlægger oplysninger af faktisk eller retlig karakter,
der kan begrunde ændringen. Du skal
kunne dokumentere, at bilen har været
stilstandsforsikret, nummerpladerne
afmonteret og deponeret hos forsikringsselskabet eller en eventuel forsikringsmægler, og at der i øvrigt har været
foretaget en effektiv rådighedshindring
mv. jf. de ovennævnte punkter.

