
1. Kan jeg få regnet på min skat? 

Ja. Det kan være en fordel at få regnet på skatten inden 31. de-

cember, da du derved kan spare en eventuel rentetilskrivning. En 

skatteberegning koster DKK 1.500 + moms.

 

2. Bliver jeg beskattet af det jeg hæver ud af virksomheden? 

Har du en enkeltmandsvirksomhed uden VSO, bliver du kun bes-

kattet af din virksomheds overskud. De beløb du hæver ud til dig 

selv, kommer derfor ikke til at påvirke skatten. 

3. Kan jeg få løn i min virksonhed? 

Ja. Du kan trække løn ud til dig selv, men der skal ikke laves en 

lønkørsel på det.

4. Kan jeg selv bogføre lønbilag? 

Som hovedregel står vi for at bogføre lønnen, da den kan være 

kompliceret. Men hvis du føler, du har godt styr på din bogføring, er 

du velkommen til at få en oplæring i bogføring af løn.

5. Kan jeg få regnet på min skat? 

Tidsforbruget på en oplæring afhænger meget af den enkelte per-

son. Vi starter med at reservere 2 timer, og hvis du herefter er godt 

kørende, er du velkommen til at forsøge selv. Vi holder også kurser i 

bogføring, hvor du sammen med et hold, bliver oplært i de vigtigste 

redskaber, så du bliver selvkørende i bogføring.

6. Kan jeg få en fast kontaktperson? 

Kan altid få en fast kontaktperson hvis du ønsker dette

7. Hvordan husker jeg at aflevere mine bilag til tiden? 

Vi sørger altid for at rykke dig i god tid, så du når at aflevere dine 

bilag. Du kan blandt andet tilmelde dig vores SMS reminder og vi 

sender dig en SMS når tiden nærmer sig.

8. Får jeg en rykker fra SKAT, hvis jeg ikke angiver min moms til 
tiden? 

Ja, SKAT vil rykke dig for momsen. Derudover vil de lave en 

foreløbig fastansættelse af din moms og pålægge dig et gebyr, så 

det kan altidbetale sig, at angive moms til tiden.

9. Hvordan retter jeg min forskudsopgørelse? 

På hjemmesiden Tast-selv borger.

10. Jeg har angivet moms forkert. Hvordan retter jeg dette? 

Tast-selv erhverv -> moms -> ret momsindberetning (efterangiv-

else).

11. Kan jeg få tilsendt bogføringen I har lavet for mig? 

Ja. Vi kan sende den i pdf.

12. Må jeg bruge min erhvervskonto privat? 
Så længer du ikke har et ApS eller har regnskab i VSO, så kan du 

bruge din erhvervskonto til private hævninger. Vi anbefaler dog, at 

det bliver holdt på et minimum, da vi har svært ved at skelne private 

køb fra erhvervsmæssige.

13. Hvad koster hjælpen hos Visma - Vi brænder for de små? 

500,- i timen eks. moms med afregning pr. minut. Vi giver dig gerne 

et fast tilbud på din opgave.
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