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STADIG INGEN MOMSAFKLARING – KATASTROFEN LURER I HORISONTEN
Danske Soloselvstændige har igennem lang tid presset på for at få udskudt
momsbetalingen den 1.3. Alternativet er et hav af konkurser med dertilhørende
personlige tragedier til følge.

Samtidig vil det give en kæmpe regning til staten, da mange ud over at miste deres
livsværk vil blive tvunget over på offentlig forsørgelse.

I dag har skatteministeriet så meldt ud, at man tilbyder lån til A-skat og AM-bidrag for
januar måned 2021. Penge, der først vil komme til udbetaling efter betalingsfristen.
Og igen – momsen er ikke nævnt med et ord.

"Tak for ingenting, er det første, vi tænker i Danske Soloselvstændige. Mange af de
soloselvstændige driver virksomhed som enkeltmandsvirksomhed, lån til AMBI og Askat hjælper os derfor overhovedet ikke, idet vi betaler B-skat,” siger Formand
Birgitte Feldborg.

Der er ikke sammenhæng mellem, at regeringen gennem nedlukning fjerne
indtægtsmulighederne for et af hav af landets selvstændige. Og det rammer også
dem, der ikke er tvangslukkede, da det breder sig som ringe i vandet.

"Vi har ingen indtægt – og alligevel forventer regeringen, at vi kan betale både moms
og skatter, som om ingenting var sket,” siger Birgitte Feldborg.

I Danske Soloselvstændige synes vi, at den nuværende regering virker som om den
slet ikke forstår, hvor vigtig en del af samfundet, selvstændige er. Det virker som om
man primært tænker i lønmodtagere. Men man glemmer, at uden et velfungerende
erhvervsliv, er der ikke penge til velfærd.

Til det nye lån, der som sagt kun gælder for januar og kun omhandler A-skat og AMbidrag siger Birgitte Feldborg:

"Et lån, der tidligst kan udbetales i februar til A-skat og AMBI, der skal betales i
januar, hjælper ingenting – hvordan skal vi finansiere det i mellemtiden? Hvorfor
udskyder I ikke bare fristen i stedet?"

