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Side 1 

   

 FORVENTET forlængelse af fristen for  
indsendelse af oplysningsskemaer for indkomståret 

2020. 
 

Skatteministeren har den 15. april 2021 tilkendegivet, at såfremt er-
hvervsministerens hasteforslag om udsættelse af fristen for indsendelse 
af årsrapporterne for kapitalselskaber udsættes fra 31. maj 2021 til den 
30. juni 2021 bliver vedtaget, vil fristen for indsendelse af oplysnings-
skemaer m.v. i lighed med 2020 blive foreslået forlænget til 1. septem-
ber 2021. 
Det begrundes i det arbejdspres, som særligt revisorerne har i forbin-
delse med diverse hjælpepakker til erhvervslivet.  
Det forventes ikke, at der sker forlængelse af fristerne for frivillig indbe-
taling af restskat. Der vil med sikkerhed heller ikke blive tale om forlæn-
gelse af fristen for indskud på etablerings– eller iværksætterkonto.  
 
Det er glædeligt, at skatteministeren forstår revisorernes problemer 
med at få tiden til at slå til, når der skal arbejdes med hjælpepakker, 
årsrapporter og oplysningsskemaer.  
 
Skatteministerens pressemeddelelse af 15. april 2021 lyder: 
Skatteminister Morten Bødskov er indstillet på at forlænge virksomhe-
dernes oplysningsfrister for indkomståret 2020 til 1. september 2021, 
hvis erhvervsministerens lovforslag om udskydelse af fristen for virk-
somhedernes indberetning af årsrapporterne gennemføres. Dermed 
imødekommer regeringen et stort ønske fra erhvervslivet.  
 
Det nærmere indhold vil blive beskrevet i vores næste nyhedsbrev, når 
lovforslag om forlængelse af fristerne er fremsat. 

  

Aktuel skat på video 

Da det i foråret ikke har været 
muligt at gennemføre fysiske 
skattekurser, har TaxMaster ud-
viklet 4 videoer om aktuelle skat-
teemner, således at man kan sid-
de på kontoret eller hjemme og 
blive opdateret på den nyeste 
skattelovgivning. 
Der medfølger ca. 250 plancher på 
de samlede videoer. 
  

Aktuel skat 2020- 2021:  
3½ times video med aktuel-
le emner fra 2020 – 2021. 
Pris: kr. 1.950 + moms 
  

Forældrelejligheder 
Pris: kr. 200 + moms 
  

Lån i virksomhedsordningen 
og i selskaber 
Pris: kr. 200 pr. + moms 
 

Skattepligt til Danmark 
Pris: kr. 500 + moms 
  

Læs mere om videoerne og 
bestil på: https://
www.prologio.com/
courses/taxmaster/ 
 
Se også vores hjemmeside: 
Taxmaster.dk 


