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Høring om L 215, forslag til lov om ændring af lov om midlertidig udsky-
delse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 
samt moms 
 
Dansk Erhverv kvitterer hermed for at være inddraget som høringspart i ovennævnte sag. 
I betragtning af sagens hastende karakter, har vi forståelse for den korte svarfrist. 
 
Generelle betragtninger om forlængelse og aftrapning af kredittider i 2. halvår 2009 
Dansk Erhverv finder generelt, at selve initiativet om fortsat udskydelse af moms- og A-skatte-
kredittider er fornuftigt set i forhold til den stadig meget alvorlige likviditetssituation, som er-
hvervslivet generelt - og mange af vores medlemmer i særdeleshed - befinder sig i. 
 
Det havde været uholdbart, hvis kreditforlængelsen var stoppet fra den ene dag til den anden, så-
ledes at virksomhederne eksempelvis skulle betale momsafregning den 25. august for både juni og 
julis afregningsperioder. 
 
På det foreliggende grundlag med fortsat international og national økonomisk krise samt doku-
menteret ”kreditklemme” – ikke mindst for de små og mellemstore virksomheder – er det Dansk 
Erhvervs opfattelse, at likviditetssituationen hos det brede erhvervsliv næppe vil se mærkbart 
bedre ud til efteråret. 
 
Vi mener fortsat, at forlængede kredittider er en fleksibel og hurtig måde, hvorpå man overfører 
likviditet direkte fra staten, der har rigelig likviditet, til virksomhederne, der ofte desperat mang-
ler likviditet. En ubureaukratisk løsning, der går udenom bankerne. Derfor mener vi som ud-
gangspunkt, at den nuværende ordning burde forlænges uændret i hele 2. halvår 2009. 
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Vi har dog samtidig forståelse for synspunktet om, at fortsættelse af de forlængede kredittider 
henover årsskiftet 2009/2010 rent regnskabsteknisk vil give negativt udslag i form af ganske be-
tydelig forringet offentlig saldo i 2009. En løsningsmodel kunne således være, at man midlertidigt 
vender tilbage til de oprindelige kredittider ved årets udgang og så igen fra januar udvider kredit-
tiden, dvs. således at virksomheder med månedlig momsafregning eksempelvis først skal afregne 
moms for december 2009 den 25. februar 2010 (i stedet for 25. januar 2010) og så fremdeles. 
 
Under alle omstændigheder opfordrer Dansk Erhverv til, at Folketinget i løbet af oktober tager de 
aktuelle kredittider for moms, A-skat, Arbejdsmarkedsbidrag og lønsumsafgift op til fornyet over-
vejelse og afpasser virkemidlerne for 2010 til den på det tidspunkt forventede samfundsøkonomi-
ske situation. Den nuværende debat bør i øvrigt ses på baggrund af, at man ikke skal længere til-
bage i tiden end til 2000/2001, hvor man opererede med kredittider på ca. 80 dage eller mere. 
 
Som det fremgår af de specifikke bemærkninger nedenfor, foreslår Dansk Erhverv endvidere kre-
ditforlængelsesordningen udvidet, således at kredittidsforlængelsen i 2. halvår 2009 også kom-
mer til at omfatte de virksomheder, som betaler lønsumsafgift i stedet for moms. 
 
Specifikke betragtninger om forlængelse & aftrapning af kredittider i 2. halvår 2009 
1) I meget store dele af erhvervslivet – inkl. hele engros- og detailhandelen - sker der en lagerop-
bygning af varer i oktober og november med henblik på salget i december (julegaver mv.). Det vil 
derfor være en meget stor hjælp for en ganske betydelig del af erhvervslivet, hvis betalingsfrister-
ne i december kan skydes til "så sent som muligt" i den pågældende måned. Dermed får handels-
virksomhederne penge i kassen fra forbrugerne inden der skal afregnes A-skat og moms - og på 
den måde vil kassekreditten ikke blive sat helt så meget under pres i december. 
 
Konkret kunne man på den baggrund foreslå en anden aftrapningsprofil i lovforslaget, således at 
betalingsfristen eksempelvis for den månedlige afregning af moms for afregninsgperiode oktober 
2009 forfalder til betaling den 21. december 2009 i stedet for som foreslået 1. december 2009. 
Denne kreditforlængelse, der ikke fortsætter ud over årsskiftet 2009/2010, kan eventuelt endvi-
dere suppleres med flg. ændrede frister: Afregningsperiode august 2009 kan for momsens ved-
kommende ændres fra 13. til 20. oktober 2009 og afregningsperiode september 2009 kan ændres 
fra 9. november til 23. november, således at man i hele efteråret 2009 holder sig over 50 dages 
momskredittid – på nær afregningsperiode november 2009, hvor man af hensyn til den statsfi-
nansielle opgørelse af ØMU-budgetsaldo mv. via betalingsfrist den 28. december ekstraordinært 
forkorter kredittiden til 28 dage. 
 
2) Dansk Erhverv mener, at de aktuelle forlængelser af virksomhedernes kredittid også bør indbe-
fatte de virksomheder, som er momsfrie, men i stedet betaler lønsumsafgift. Efter vores opfattelse 
beror det formodentlig mest på tilfældigheder, at disse virksomheder blev ”glemt” ved forårets 
forlængelse af kredittider som beskrevet i L175 af 12. marts 2009. 
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Virksomheder, der er momsfrie, men i stedet betaler lønsumsafgift, er blandt andet private virk-
somheder indenfor sundhedsområdet, indenlandsk persontransport, kulturelle virksomheder, 
rejsebureauer, advokater samt den finansielle sektor. 
 
Disse virksomheder har i dag en kredittid på kun 15 dage uanset om de afregner månedsvis eller 
kvartalsvis. Og efter Dansk Erhvervs opfattelse skal de lønsumspligtige virksomheder også omfat-
tes af de udvidede kredittider, som dækkes af L215. Dels ud fra en almindelig ligebehandlingsbe-
tragtning, men også fordi mange af disse virksomheder mærker den økonomiske krise i form af 
faldende omsætning og strammere kreditvilkår (for eksempel taxaer, museer, rejsebureauer). 
 
En udvidelse af kredittiderne for lønsumsafgiften vil i øvrigt have en ganske marginal negativ 
statsfinansiel effekt, jf. at lønsumsafgiftens finansielle betydning er på blot 2½ procent af mom-
sens, idet lønsumsafgiften indbringer forholdsvis beskedne 4,6 mia. kr. årligt mod et momspro-
venu på godt 176 mia. kr. (2007-tal). 
 
Dansk Erhverv har beregnet, at et halvt års forlængelse af lønsums-kredittiden med løbende 30 
dage (for både månedlig og kvartalsvis afregning) vil indebære et statsligt rentetab i 2009 på mel-
lem 10 og 20 millioner kr. Til gengæld sikres ekstra likviditet til en række hårdt trængte private 
virksomheder – og samtidig sikres en større grad af ligebehandling. 
 
Konkret foreslår vi således, at de virksomheder, der afregner lønsumsafgift kvartalsvis får fristen 
for 2. kvartals afregning rykket fra 15. juli til 15. august og for 3. kvartals afregning rykkes fristen 
fra 15. oktober til 15. november. For 4. kvartal rykkes fristen fra 15. januar 2010 til 15. februar 
2010 og så fremdeles. 
 
For den finansielle sektor, som afregner lønsumsafgift månedligt, ville en tilsvarende profil kunne 
være, at afregningen allerede for maj 2009 blev udskudt fra 15. juni til 15. juli og så fremdeles. 
 
Dansk Erhverv har derudover ingen bemærkninger til lovforslaget. 

Med venlig hilsen 
 
 
Dansk Erhverv 
 

Kim Munch Lendal  Bo Sandberg 
Direktør   Skattepolitisk Chef 


