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Forhøjelse af straksfradrag for afskrivning på småaktiver 

Den 13. april er reglerne om forhøjelse af straksfradrag for udgifter til småaktiver ved-
taget. Det betyder, at grænsen for straksfradrag er forhøjet fra de nuværende 14.100 
kr. til 30.000 kr. Den forhøjede afskrivningsgrænse gælder for aktiver anskaffet den 
23. november og senere. dog ikke blandede driftsmidler. 
Hvis driftsmiddelsaldoen kommer under 30.000 kr. kan man fratrække restsaldoen, 
heller ikke her gælder det for blandede driftsmidler. 
 

Forhøjelse af fradrag for forsøgs-og forskningsudgifter 

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 forskningsvirk-
somhed fradrages i 2020 med 103 pct. – 2021 med 105 pct. – stigende til 110 pct. I 
2026. 
 
Nye regler: 
Fradraget øges til 130 pct. for indkomstårene 2020, 2021 og 2022. I 2023 til og med 
2025 udgør procenten 108 og fra og med 2026 udgør procenten 110. 
 

Øget afskrivning på driftsmidler 

For yderligere at fremme erhvervslivets investeringer er det vedtaget at forhøje af-
skrivningsgrundlaget for nye driftsmidler købt den 23. november 2020 og frem til ud-
gangen af 2022. Anskaffelsessummen forhøjes til 116 % , der kan afskrives med 25 %. 
Reglen omfatter IKKE maskiner, der drives af fossile brændstoffer, samt personbiler og 
skibe., bortset fra lastbiler og traktorer  der er indregistreret med nummerplade. 

 

 Krisetider og skattefri omdannelse 

Mange virksomheder har haft et vanskelig år på grund af Corona. Det kunne måske få 
nogle til at tænke på at få isoleret risikoen i virksomheden, hvis det på et senere tids-
punkt skulle gå galt. 
Det var måske en ide af drøfte mulighederne med kunderne ved regnskabsmøderne. 
Hvis resultatet har været ringe i 2020, vil goodwill måske være lav, hvorfor omdannel-
se til handelsværdier kunne være en bedre mulighed end skattefri omdannelse. 
TaxMaster hjælper gerne med vurdering af omdannelserne og papirarbejdet.  
 

Nye regler for beskatning af fri bil 
 

Der er vedtaget nye regler for beskatning af fri bil. De nye regler som medfører en 
forhøjet beskatning gælder fra 1. juli 2021. I næste nummer af nyhedsbrevet, der ud-
kommer 5. maj 2021 vil vi nærmere beskrive ændringerne.  

  

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/ 
 
Vi sælger ikke direkte – kun gen-
nem ovenstående.  
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Indskud på etablerings- og iværksætterkonto 

Husk at sidste frist for indbetaling på etablerings- og iværksætterkonto er den 15. maj 
2021, hvis det skal have virkning for selvangivelsen og den skattepligtige indkomst 
for 2021. 
Indskudsfristen er ultimativ, hvilket betyder at det ikke er muligt at få flyttet fristen for 
indskud, f.eks. på grund af udsættelse med indsendelse af selvangivelsen. 
 
Fradraget: 
 
Fradrag gives for indskud, der er foretaget i perioden 16. maj 2020 til og med den 15. 
maj 2021. 
Eks.:  
Den 20. juni 2020 indskydes kr. 50.000 og den 20. maj 2021 indskydes yderligere 
50.000 kr. på den samme konto. I indkomståret 2020kan der fratrækkes kr. 50.000, 
som er indbetalt i 2020. 
Hvis indskud 2 derimod indbetales den 1. maj 2021 kan der i den skattepligtige ind-
komst for 2020 fratrækkes 100.000. 
 
Hvor fratrækkes indskuddet: 
 
Indskud på etableringskonto kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst 
(ligningsmæssigt fradrag) Skatteværdi ca. 26 %. (afhængigt af kommuneskatten) 
Indskud på iværksætterkonto kan fratrækkes i den personlige indkomst. Skatteværdi 
op til ca. 52 %.  
  
Fradrag uden indskud: 
  
I nogle tilfælde har den skattepligtige etableret sin virksomhed i perioden efter ind-
komstårets udløb og inden indskudsfristens udløb. I disse tilfælde kan der foretages 
fradrag, uden at der samtidig sker en indbetaling. Fradraget uden indskud kan dog kun 
ske, hvis betingelserne for at hæve indskud er opfyldt.  
Der kan også ske fradrag uden indskud, i de tilfælde, hvor der i indkomståret 2020 i 

perioden fra 16. maj 2020 til 31. december 2020 er etableret virksomhed. 

Indskuddets størrelse:  
 
Indskud skal mindst være 5.000 kr. og kan højest udgøre 60 % af lønindtægten, dog 
kan der altid indskydes 250.000 kr.  
Indskud på iværksætter- og etableringskonto opgøres samlet, når det vurderes om 
grænserne er nået.   
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Forskel mellem etableringskonto og iværksætterkonto: 
 
Indskud på etableringskonto med eller uden indskud kan fratrækkes som lignings-
mæssigt fradrag med en skattemæssig virkning på ca. 26 %. 
Indskud på iværksætterkonto med eller uden indskud kan fratrækkes i den personlige 
indkomst med en skattemæssig virkning på op til ca. 52 %. 
Når beløbene hæves af indskud eller der anvendes henlæggelser uden indskud er der 
en forskel på hvordan indskuddene skal fragå i de omkostninger og/eller anskaffelser 
den skattepligtige har afholdt.  
 
Når der anvendes etableringskontomidler skal udgifter og anskaffelser reduceres med 
55 %, således at der kan fratrækkes 45 % af udgifter i virksomhedsindkomsten, lige-
som anskaffelsessummer for driftsmidler m.v. reduceres med 55 %. Der kan således 
foretages skattemæssig afskrivning på 45 %. 
  
Ved iværksætterkonto sker der 100 % reduktion i omkostninger og anskaffelsessum-
mer, idet indskuddet/henlæggelsen fratrækkes i den personlige indkomst.  
 

 
 

 


