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Høringssvar til L215 – Lov om ændring af lov om midlertidig udskydelse af beta-

lingsfristerne for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms 

 

Håndværksrådet har torsdag den 14. maj modtaget Lovforslag L215 i høring. Hånd-

værksrådet gjorde i forbindelse med L154 opmærksom på, at der også var behov for 

en forlængelse af momskredittiderne for de mindste virksomheder, som betaler moms 

halvårligt. Det fandt ministeren en hurtig løsning på. Det er derfor højst overraskende at 

Skatteministeriet endnu en gang har glemt at få de mindste virksomheder med i lov-

forslaget om udskydelse af momsfristerne. Håndværksrådet opfordrer til, at ministeriet 

tager muligheden for at udvide ordningen til at gælde alle virksomheder op til seriøs 

overvejelse. Virksomheder der betaler moms halvårligt er typisk nystartede virksomhe-

der som endnu ikke har fået et solidt fodfæste på markedet.  

 

Håndværksrådet bakker op om lovforslagets idé om at aftrappe de forlængede moms-

frister over 5 måneder, men mener, at er alt for tidligt at aftrappe den allerede nu i be-

tragtning af, at den økonomiske krise langt fra er overstået og næppe vil være det til ef-

teråret. Håndværksrådet foreslår i stedet at forlænge den eksisterende ordning til ud-

gangen af året. Derefter bør det i efteråret evalueres, hvor i konjunkturcycklen vi står, 

og først derefter overveje en aftrapning. Hvis aftrapningen kommer allerede nu, risike-

rer vi, at de virksomheder, som har fået en hjælpende hånd her i foråret bliver kvalt til 

efteråret. Der skal vi naturligvis i stedet benytte muligheden for at forlænge den hjæl-

pende hånd. Også for de mindste virksomheder.  

 

Da EU-reglerne ikke giver mulighed for at virksomhederne betaler den skyldige moms 

mere end 2 måneder efter periodens udløb skal der tages særlige forholdsregler for 

virksomheder, der betaler moms halvårligt. For mikrovirksomhederne falder der 2 

momsbetalinger i september 2009. Håndværksrådet vil foreslå, at udskyde momsbeta-

lingen for 1. halvår 09 og lægge den sammen med 2. halvår, så virksomhederne beta-

ler momsen fra 2. kvartal 08 til september og betaler moms for hele 2009 i begyndel-

sen af næste år. Ellers stilles de mindste virksomheder i praksis ringere end større 

virksomheder, som betaler moms måneds- eller kvartalsvist. 
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Håndværksrådet vil gerne afslutningsvis advare mod høringsfrister på mindre end 2 ar-

bejdsdage. Med så kort en høringsfrist er det overordentligt svært at levere et gennem-

arbejdet høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mads Engberg 

Håndværksrådet 

 


