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Håndværkerfradrag
Servicefradraget stiger til 25.000 kr.
Loftet for, hvor meget du kan trække fra i skat for serviceydelser i hjemmet, bliver hævet fra 6.200 kr. til
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25.000 kr. i 2021. Servicefradraget omfatter udgifter til:
•

Rengøringshjælp

•

Vinduespudsning

•

Børnepasning

•

Havearbejde

Skatteværdien af servicefradraget bliver samtidig øget fra
ca. 26% til ca. 35%. Skatteværdien er et udtryk for det,
som skatten dækker af udgiften. Skatten vil således dække ca. 8.750 kr., hvis grænsen udnyttes fuldt ud.

Håndværkerfradraget stiger til 25.000 kr.
Også loftet for, hvor meget du kan trække fra for håndværksydelser, bliver i 2021 hævet til 25.000 kr. Men fradragsværdien stiger ikke som ved servicefradraget. Den
vil fortsat være ca. 26%, og skatten vil således dække ca.
6.500 kr., hvis grænsen udnyttes fuldt ud.
De ydelser, der udløser håndværkerfradrag, er uændrede
og er forholdsvist begrænsede. Det er bl.a.:
•

Energibesparelser, herunder isolering af ydervægge,
udskiftning af vinduer og døre.

•

Energiforsyning, herunder solceller, varmepumper og
ventilation.

•

Klimasikring, herunder afløbsinstallationer og dræn.

•

Andre grønne ydelser, herunder udvendigt maler
arbejde og afmontering af brændeovne.

•

Bredbånd og tyverisikring, herunder nedgravning og
indskydning af kabler.
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Ægtefæller og samlevere har ret til hvert sit fradrag. I 2021 kan man derfor tilsammen opnå fradrag for 100.000 kr., hvis der er 50.000 kr. i lønudgifter indenfor hhv.
service- og håndværksydelser. Samlet skattebesparelse udgør i alt ca. kr. 30.000.
Husk, det er kun selve arbejdslønnen, der giver ret til fradrag, ikke materialer.

Konfiskation af biler
Politiet har fået et nyt værktøj i kampen mod vanvidsbilisme. Med de udvidede beføjelser kan politiet beslaglægge det køretøj, som er brugt til vanvidskørslen, også
selv om det ejes af en anden end føreren – fx en arbejdsgiver, en kæreste eller et
leasingfirma. Det er i sidste ende, retten der beslutter, om der skal ske konfiskation. De køretøjer der kan konfiskeres er ikke kun biler, men alle motoriserede køretøjer, så det gælder også fx motorcykler.

Formålet med de skærpede beføjelser er både at forhindre gentagne lovovertrædelser og at virke præventivt ved både at fjerne køretøjet fra vejene, og få folk og firmaer til at tænke sig om en ekstra gang inden de udlåner/overlader eller udlejer
deres køretøjer til andre.

Skærpelsen af reglerne trådte i kraft den 31. marts 2021.

Kontant og skattefri udbetaling af
efterlønsbidrag i 2022
Folketinget har vedtaget, at man kan vælge at framelde sig efterlønsordningen og
få sine indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit i 1. halvår af 2022.
Har man indbetalt efterlønsbidrag, og har man ikke tidligere valgt at få bidragene
udbetalt, får man nu igen mulighed for at melde sig ud af efterlønsordningen og få
sine indbetalte bidrag udbetalt kontant og skattefrit. Muligheden for kontant og
skattefri udbetaling omfatter også fleksydelsesordningen.
Det gælder i perioden fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 for personer, der pr. 1.
januar 2022 endnu ikke har nået efterlønsalderen.
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Kontantforbud
Folketinget har vedtaget en skærpelse af kontantforbuddet, som medfører, at
erhvervsdrivende fra 1. juli 2021 kun må modtage kr. 19.999 i kontanter. Overskrides kontantforbuddet straffes det med bøde.

Kontantforbuddet gælder for næsten alle erhvervsdrivende. Det gælder f.eks.
for bilforhandlere, rejsebureauer, elektronikforretninger, byggemarkeder, guldsmedeforretninger og alle andre detailhandlere.

Forbuddet betyder dermed, at en bilforhandler, som sælger en bil for kr.
30.000, ikke lovligt kan modtage købesummen i kontanter. Forhandleren må i
stedet bede kunden om at overføre beløbet med en bankoverførsel, betale med
dankort eller lignende. Hvis den pågældende kunde ikke ønsker det, men insisterer på at betale kontant, skal bilforhandleren afslå at gennemføre handlen.

Forbuddet går ud på, at man ikke må modtage kontantbetalinger på kr. 20.000
eller derover, og det er ligegyldigt, om betalingen sker på én gang eller med flere delbetalinger, der er indbyrdes forbundne. Det sidste betyder, at man altså
ikke kan komme udenom forbuddet ved blot at opdele en betaling i flere rater.
Hvis der kun er én handel, hvor betalingen blot modtages ad flere omgange,
gælder forbuddet altså stadig.

Særligt ved køb af flere varer kan det give udfordringer ved vurderingen af, om
der er tale om et samlet salg eller om flere salg, som ikke er indbyrdes forbundet. Ved vurderingen af om flere betalinger er indbyrdes forbundet, har domstolene lagt vægt på det enkelte besøg i butikken.
Hvis en kunde under et besøg hos guldsmeden køber flere forskellige ting, skal
disse ting anses for at være indbyrdes forbundet. Køber kunden én ting og kommer tilbage senere på dagen (uden dette har været aftalt på forhånd), og køber
én ting mere, er der tale om en ny handel, hvor der igen kan modtages en betaling på op til kr. 19.999.
Med skærpelsen af kontantforbuddet er der ikke lagt op til ændringer i de gældende bødestørrelser, hvor bøden for overtrædelse af kontantforbuddet som ud
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gangspunkt er på 25% af de beløb over beløbsgrænsen i kontantforbuddet, som
er modtaget i de enkelte handler, dog mindst kr. 10.000.
Et eksempel på en bøde kan være, at en erhvervsdrivende modtager en kontantbetaling på 50.000 kr. Beløbet, som overstiger beløbsgrænsen i kontantforbuddet, er således kr. 30.001, og 25% af beløbet udgør kr. 7.500,25. Bøden vil
i dette tilfælde blive på kr. 10.000 (minimumsbøden for overtrædelse af beløbsgrænsen).

Restskat
Oplysningsfristen (selvangivelsen) for indkomståret 2020 er forlænget for selvstændige erhvervsdrivende frem til den 1. september 2021. MEN fristen for frivillig indbetaling af restskat er IKKE ændret.
Hvis man indbetaler sin restskat i perioden fra 1. januar 2021 og frem til 1. juli
2021, bliver restskatten pålagt en dag-til-dag rente på 1,8% fra 1. januar 2021 og
frem til betalingsdagen.
Hvis man først betaler sin restskat i perioden efter den 1. juli, bliver restskatten pålagt et fast tillæg på 3,8 pct. (procentskattetillæg).
Er der efter 1. juli en restskat inkl. procentskattetillæg på op til kr. 21.798, bliver
restskatten lagt til skatteyderens skat for 2022. Alternativt kan beløbet indbetales
frivilligt i 2021.
Er der efter 1. juli en restskat inkl. procentskattetillæg på mere end kr. 21.798, vil
kr. 21.798 kr. blive lagt til skatteyderens skat for 2022 og den del af restskatten,
som er over kr. 21.798 vil blive opkrævet i form af tre rater i august, september og
oktober 2021.

Sommerhusudlejning
Sommerhusudlejere kan også i 2021 vælge mellem to metoder til at opgøre det skattemæssige
overskud ved udlejningen.
Enten kan man vælge regnskabsmetoden, hvor
der føres et egentligt regnskab over faktiske indtægter og udgifter ved udlejningen, og betaler
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skat af nettooverskuddet. Eller man kan vælge modellen med bundfradrag, hvor der betales skat af 60 % af
den del af lejeindtægten (inkl. betaling for el, vand og
varme), som overstiger et skattefrit bundfradrag.
Langt de fleste vælger modellen med bundfradrag.
Det skattefrie bundfradrag findes i to versioner. Det
ene udgør kr. 11.700, og gælder for dem, der selv
står for udlejningen. Det andet udgør kr. 42.700, og
gælder for dem, der udlejer gennem et bureau, som
indberetter lejeindtægterne til skattemyndighederne.
Vær opmærksom på, at hvis huset primært udlejes via
bureau, men også udlejes blot én enkelt uge privat, er
det den lave sats, der gælder.

Piet Hein

Uanset hvilken model der vælges, så beskattes det

Visdom. Det er evnen til at
forstå en livsindstilling, der

skattemæssige resultat som kapitalindkomst, hvilket

ikke kunne være ens egen.

vil for de fleste vil sige med en skatteprocent på ca.
34%.

Nettoprisindeks
2021
2020
2019
2018
2017

Jan
103,8
103,6
102,6
101,3
100,5

Feb
104,4
104,3
103,3
102,1
101,4

Mar
104,4
103,9
103,4
102,1
101,4

Apr
104,8
103,9
103,7
102,6
101,8

Maj
105,0
103,9
103,6
102,7
101,6

Jun

Jul

103,8
103,4
102,7
101,5

104,6
104,1
103,6
102,5

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

103,9 103,7 104,0 103,6
103,7 103,4 103,8 103,6
103,1 102,8 103,1 102,8
102,2 102,1 102,3 101,9

103,4
103,4
102,4
101,6
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