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Hastelovforslag om yderligere udskydelse af
betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms samt
lempelse af skattepligtsregler som følge af covid-19
Formål
Formålet med lovforslaget er at udskyde betalingsfristerne for A-skat,
arbejdsmarkedsbidrag og moms yderligere, således at der sker en mere lempelig
tilbagevenden til de normale betalingsfrister, hvorved virksomhedernes likviditet styrkes
yderligere. Formålet er desuden midlertidigt at lempe for visse utilsigtede skattemæssige
konsekvenser som følge af, at covid 19-situationen har medført begrænsninger for, hvor
en person kan opholde sig, hvor et arbejde kan udføres fra, og hvordan en virksomhed
kan drive forretning.
Indhold
I lovforslaget foreslås det, at betalingsfristerne for indeholdt A-skat og
arbejdsmarkedsbidrag for månederne august, september og oktober 2020 udskydes med
henholdsvis ca. 4½, 5½ og 6½ måned. Med den foreslåede udskydelse vil
betalingsfristerne blive udskudt til 1. halvår af 2021, hvilket vil give virksomhederne bedre
tid til at konsolidere sig igen, og derudover undgås frister med dobbeltbetalinger og tre
måneder i træk med to betalinger inden for samme måned.
Derudover foreslås det, at betalingsfristerne for virksomheder, der afregner moms
månedligt, udskydes for månederne juli og august 2020 med henholdsvis 15 og 7 dage,
således at de månedsafregnende virksomheder får en mere lempelig overgang til de
normale betalingsfrister. For mellemstore virksomheder foreslås det, at momsperioderne
bestående af tredje og fjerde kvartal 2020 sammenlægges, hvorved betalingsfristen for
tredje kvartal udskydes til at være sammenfaldende med betalingsfristen for fjerde kvartal.
Desuden foreslås en række midlertidige lempelser af reglerne om fuld skattepligt, reglerne
om lempeligere beskatning af udenlandsk lønindkomst (ligningslovens § 33 A) og reglerne
om forskerskatteordningen. Herved undgås, at bl.a. udlandsdanskere, udstationerede og
personer på forskerskatteordningen overgår til almindelig dansk beskatning på grund af
situationen med covid-19. Endelig indeholder forslaget en lovteknisk ændring.
Proces
Det foreslås, at forslaget hastebehandles, så de omfattede virksomheder kan få fordel af
forslagene hurtigst muligt. Det indebærer, at skatteministeren fremsætter lovforslaget
tirsdag den 2. juni, at forslaget 1. behandles torsdag den 4. juni og 2. og 3. behandles
tirsdag den 9. juni. Lovforslaget kan herefter stadfæstes, og loven kan træde i kraft den 15.
juni 2020. Forslaget om udskydelse af betalingsfristerne forudsætter en række

systemmæssige ændringer i forskellige af Skatteforvaltningens systemer, hvorfor det er
nødvendigt, at lovforslaget træder i kraft senest den 15. juni 2020.
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