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Nedsættelse af B-skatten, når indtægterne svigter
Alle selvstændige har mulighed for at få nedsat sine månedlige B-skatter, hvis indtægterne og dermed overskuddet af selvstændig virksomhed falder.
Det gøres ved at man i sin skattemappe ændrer sin forskudsopgørelse til den forventede indtægt i 2020. P.t kan overskuddet jo være temmelig usikkert på grund af uvisheden om hvor lang tid Danmark skal være lukket ned.
Herudover har regeringen som et af tiltagene i forbindelse med Corona-krisen besluttet at betalingen den 20. april, flyttes til den 20. juni, mens fristen den 20. maj udskydes til den 20. december. Der skal derfor ikke betales B-skat i april og maj 2020.

KURSER I SKAT FOR
BOGHOLDERE, REGNSKABSMEDARBEJDERE
M.FL.
Desværre blev disse kurser aflyst
på grund af coronakrisen.
Kurserne bliver gennemført på et
senere tidspunkt, når krisen er
overstået og vi får normale tilstande i Danmark igen.
Nærmere information om kursusindhold og tilmelding vil være
tilgængeligt på
www.taxmaster.dk, når vi kender
de nye datoer.

Men hvis man som nævnt har en væsentlig faldende indtægt bl.a. på grund af krisen,
kan man på skat.dk i sin skattemappe selv ændre sine fremtidige B-skattebetalinger
ved at nedsætte det overskud af virksomhed, som man er ansat til på forskudsopgørelsen.
Kontakt os hvis du har behov for hjælp til at få nedsat dine B-skattebetalinger på
grund af faldende overskud.

Beregn kompensation vedr. Corona
En af vores samarbejdspartnere, Revisupport (statsautoriseret revisor Per Kristensen,
Haderslev), har udviklet et beregningsprogram til beregning af kompensation for løn,
nedgang i omsætning og dækning af faste omkostninger.
Du kan købe beregningsprogrammet for kr. 800 (inkl. forsendelse og ekspeditionsgebyr) + moms hos: info@revisupport.dk eller sende en mail til thm@taxmaster.dk
Taxmaster kan også beregne beløbet for den enkelte virksomhed. Vi kan tilbyde beregningen til kr. 200 + moms. Kontakt thm@taxmaster.dk
Indberetning til Erhvervsstyrelsen foretager vi ikke ligesom vi ikke erklærer – det er et
rent beregningsprogram.
Vi skal gøre opmærksom på, at Regeringen er ved at vedtage en lov, der giver meget
strenge straffe – sågar fængsel, hvis man udnytter kompensationssystemet for egen
vindings skyld!
Vi håber erhvervslivet kommer nogenlunde helskindet igennem krisen.
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Fri bil i Coronatider
Når man har fri bil, beskattes man af ”råderetten” og ikke den faktiske anvendelse.
Hvis man slet ikke kører i disse tider og ikke forventer at køre foreløbigt, kunne man
måske slippe for beskatning af fri bil.
Man kan køre bilen hen til virksomheden og stille den der – aflevere nøgler og evt.
benzinkort til virksomhedslederen, som samtidig bør skrive under på at have modtaget nøgler, benzinkort m.v. og at bilen ikke er til rådighed for den ansatte. Man slipper
for beskatning af fri bil i den periode, hvor der ikke er rådighed over bilen.
Man beregner fri bil i hele måneder. Det betyder, at hvis man vil slippe for beskatning
i april, må bilen afleveres inden 1. april og først anvendes den 1. maj. Man må ikke
”låne” bilen en enkelt dag, så falder ”hammeren”!
Vær opmærksom på, at det er arbejdsgiveren, der har ansvaret for at reglerne overholdes.
Hvis reglerne ikke overholdes, koster det skat og sandsynligvis også bøde.
Ovenstående løsning gælder ikke hovedaktionærer, da de er både bruger og kontrollant.

El-eller pluginhybridbil
Fri bil – lavere beskatning
I slutningen af januar besluttede Folketinget, at beskatningen af fri bil for el-eller
pluginhybridbiler, skal nedsættes i perioden 1. april til 31. december 2019 – og kun
den periode – og kun disse biler!
Husk derfor at ændre beskatningsgrundlaget fra 1. april – og husk at rette tilbage igen
pr. 1. januar 2021.
Det nuværende beskatningsgrundlag, nedsættes med kr. 40.000 for hele perioden
eller kr. 3.333 pr. mdr.
Nedsættelsen gælder alle de omtalte biler – uanset, hvornår de er indregistreret.
Se følgende eksempel:

Ønsker du at framelde nyhedsbrevet, send
din opsigelse pr. mail til thm@taxmaster.dk
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