
 

 

L 215 - Forslag til Lov om ændring af lov om midlertidig udsky-
delse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmar-
kedsbidrag samt moms 
DI har noteret sig, at Regeringen den 15. maj 2009 har fremsat et lovforslag, hvor-

efter udfasningen af de forlængede betalingsfrister vedrørende A-skat, arbejdsmar-
kedsbidrag og moms, der blev vedtaget med lov nr. 175 af 12. marts 2009, sker over 

en periode på 5 måneder. 
 

DI finder det uforståeligt, at forslaget ikke er sendt i høring hos DI. DI skal bemær-
ke, at DI gerne ser at sådanne lovforslag udsendes i høring til alle de berørte er-

hvervsorganisationer – også DI - specielt når der er tale om en høring med så kort 
en svarfrist.  

 
DI vil gerne kvittere for, at regeringen med dette forslag igen adresserer den alvor-

lige situation, som mange danske virksomheder oplever lige nu. Manglende tiltag 
fra regeringens side ville medføre, at der skulle ske dobbeltafregninger ultimo au-

gust, hvilket ville lægge et meget betydeligt pres på likviditeten. DI kan således be-
kræfte, at likviditeten i erhvervslivet fortsat er presset, således som det også er an-

ført i afsnit 2 under de almindelige bemærkninger. DI’s egen medlemsundersøgelse 
viser, at netop forlængelsen af betalingsfrist har haft en mærkbar, positiv likvidi-

tetseffekt for 3 ud af 4 virksomheder. Forlængelsen har således allerede haft stor 
betydning. Af samme årsag ser DI meget alvorligt på, at der med forslaget ikke læg-

ges op til en yderligere forlængelse af ordningen med 6 måneder, men derimod en 
udfasning frem til december. DI finder ikke, at der på nuværende tidspunkt er indi-

kationer, der tilsiger, at den vanskellige adgang til kapital er overstået til december. 
I en undersøgelse blandt DI’s medlemsvirksomheder primo april giver stort set in-

gen udtryk for, at kreditpakken endnu har haft nået at få en effekt. Hver gang sunde 
aktiviteter ikke bliver gennemført grundet mangel på kapital forværres den økono-

miske nedgang med yderligere stigende ledighed til følge. Derved er grundlaget og 
behovet for en udskydelse af betalingsfristerne fortsat tilstede. 

 
Herudover finder DI, at ved at vende tilbage til de oprindelige betalingsfrister for-

passer regeringen en mulighed for at lette de administrative byrder. I DI’s undersø-
gelse blandt 276 mindre og mellemstore virksomheder fremgår det, at hver tredje 

virksomhed oplever, at ordningen har været en administrativ lettelse.  
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DI skal også bemærke, at de oprindelige frister ikke svarer til de betalingsbetingel-

ser, som virksomhederne mødes med. Det betyder, at inden den midlertidige ud-
skydelse af betalingsfristerne afregnede virksomhederne reelt salgsmomsen til 

SKAT før end de modtog pengene. Med forlængelsen af betalingsfristerne er der 
sket en tilnærmelse, hvilket har givet en bedre symmetri i virksomhedernes penge-

strømme. Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke, at virksomhederne udover 
at skulle finansiere momsen til SKAT også skal finansiere de udgifter, de har haft til 

personale og vareforbrug. Der er altså tale om en ekstra belastning af virksomhe-
dernes likviditet. I den forbindelse skal DI også bemærke, at det offentlige generelt 

opererer med ganske lange betalingsfrister, ikke mindst af hensyn til deres egen in-
terne administration.  

 
På denne baggrund finder DI, at det er for tidligt at påbegynde en udfasning af ord-

ningen, og DI skal anbefale, at den midlertidige udskydelse af betalingsfristerne vi-
dereføres indledningsvis i en 6 måneders periode. Herudover bør udfasningen re-

sultere i en længere frist end det oprindelige udgangspunkt, specielt i relation til af-
regningen for månedsmoms samt afregningstidspunkterne for A-skat. Endvidere 

skal DI pege på, at en forhøjelse af størrelsesgrænserne for kvartals- henholdsvis 
halvårsafregning vil medføre en mærkbar lempelse for en række virksomheder, bå-

de rent likviditetsmæssigt og i forhold til de administrative byrder. 
 

--- ooo --- 
 

Såfremt ovenstående giver anledning til bemærkninger eller kommentarer står DI 
selvfølgelig til rådighed. 
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