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KURSER I AKTUEL SKAT
OG MOMS 2020/2021.

Vi vil hermed ønske vore læsere et rigtig godt nytår med håbet om at 2021 bliver et
bedre år end 2020.
Vi har i dette nyhedsbrev samlet de nyeste tiltag og regler på skatteområdet. Flere af
nyhederne er FORSLAG, der helt sikkert vil blive vedtaget – men kontroller for en sikkerheds skyld.

Forhøjelse af straksfradrag for afskrivning på småaktiver

Vores 2 dages kurser i AKTUEL SKAT OG MOMS afholdes
for sæsonen 2020/21 følgende steder:

Som konsekvens af aftalen om grøn omstilling fra efteråret 2020, er der fremsat lovforslag om at hæve grænsen for afskrivning på småaktiver fra 14.100 kr. til 30.000 kr.
(2020-niveau). Det anføres i bemærkningerne, at forslaget skal vedtages hurtigt, da
det er tanken/forslaget at det skal gælde for investeringer foretaget fra 23. november
2020.

DATO: 12. - 13. januar 2021
er aflyst.

Forhøjelse af fradrag for forsøgs-og forskningsudgifter

NY DATO: 2. - 3. februar
2021

Formålet med dette lovforslag er at gøre det mere attraktivt for virksomheder at investere i forskning og udvikling ved at øge fradraget for virksomhedernes udgifter til
forsøgs- og forskningsvirksomhed i forbindelse med Covid-19 situationen.

STED: Konventum Helsingør

Nuværende regler (vedtaget i november 2017):
Straksafskrivning ved anskaffelse af driftsmidler og skibe, der anvendes til forsøgs-og
forskningsvirksomhed, og fradraget for udgifter afholdt til forsøgs- og forskningsvirksomhed fradrages i 2020 med 103 pct. – 2021 med 105 pct. – stigende til 110 pct. I
2026.

Udbydes både som internat
og eksternatkursus
DATO: 26. - 27 januar 2021
STED: Glostrup Park Hotel i
Glostrup
Udbydes kun som eksternatkursus.

Nye regler:
Fradraget øges til 130 pct. for indkomstårene 2020 og 2021. I 2022 udgør procenten
105 – i 2023 til og med 2025 udgør procenten 108 og fra og med 2026 udgør procenten 110.
Reglen vil gælde allerede for 2020. Lovforslaget forventes vedtaget i januar 2021.
Der blev den 18. december 2020 fremsat et nyt forslag om at forhøjelsen til 130 %
forlænges til også at gælde i 2022.

(forbehold for aflysning på
grund af coronarestriktioner)
Se mere på:
WWW.TAXMASTER.DK/kurser
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Øget afskrivning på driftsmidler
For yderligere at fremme erhvervslivets investeringer foreslås at øget afskrivningsgrundlaget. Ved køb af nye driftsmidler i perioden fra den 23. november 2020 indtil
udgangen af 2022 vil virksomhederne kunne afskrives på 116 pct. af anskaffelsessummen. Forhøjelsen omfatter dog ikke maskiner, der drives af fossile brændstoffer, samt
personbiler og skibe.

BREXIT
I forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU pr. 1. januar 2021 ændrer landet
karakter til at være et 3. land, der ikke er omfattet at reglerne for EU/EØS-lande. Det
har særlig betydning for mulighederne for at få henstand med fraflytterskatten på
aktier, værdipapirer m.v. Fra og med 1. januar 2021 kræver henstand med fraflytterskatten, at der stilles sikkerhed for skattekravet. Ved fraflytning før 1. januar 2021 er
der en overgangsordning, således at krav om sikkerhedsstillelse først kræves fra 1.
januar 2026.
For så vidt angår øvrige regler om fraflytningsbeskatning vil der ikke som udgangspunkt være mulighed for at få henstand med fraflytterskatten, idet der ikke i speciallovgivningen er hjemmel til at yde henstand, hverken med eller uden sikkerhedsstillelse ved flytning til 3. lande. Det omfatter bl.a. flytning af aktiver, opsparet overskud i
virksomhed, bitcoins og andre kryptovalutaer, varelagre, immaterielle aktiver m.v.
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