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Til Folketinget – Skatteudvalget

Vedrørende L 139 - Forslag til lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og udskydelse af betalingsfrist for registreringsafgift af motorkøretøjer i forbindelse med covid-19.
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 17 af 22. januar 2021.

Morten Bødskov
/ Annemette Ottosen

Spørgsmål

Vil ministeren i forlængelse af svar på spørgsmål 2 og 3 redegøre for, hvordan regeringen
vil løse problemstillingen for de mange virksomheder, som ikke har likviditet til at afregne
moms den 1. marts 2021, herunder hvilke konkrete løsningsmuligheder der er, således at
der skabes en vished for virksomhederne? I forlængelse heraf bedes det oplyst, om ministeren vil indkalde alle Folketingets partier til forhandlinger om løsninger på problematikken.
Svar

Som jeg allerede har nævnt i mine svar på L 139 - spørgsmål 2 og 3, er regeringen opmærksom på, at der er behov for en bred vifte af initiativer for at hjælpe virksomhederne
godt gennem krisen. Regeringen har i samarbejde med et bredt flertal af Folketingets partier gennemført og forlænget en række andre hjælpepakker, der skal hjælpe virksomhederne i denne helt ekstraordinære situation.
Senest har regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets partier den 10. december 2020 aftalt at genindføre de generelle kompensationsordninger fra foråret for faste
omkostninger og selvstændige mv. De generelle kompensationsordninger er åbne for
virksomheder og selvstændige mv., herunder soloselvstændige, der oplever en omsætningsnedgang på minimum 30 pct. som følge af COVID-19-krisen. I kompensationsordningerne er det muligt at få kompensation for op til 23.000 kr. pr. måned for tabt omsætning. Derudover kan virksomheder få dækket op til 90 pct. af deres faste omkostninger,
mens virksomheder, der er tvangslukkede, kan få 100 pct. kompensation for deres faste
omkostninger.
Endelig vil jeg bemærke, at det allerede i dag under visse betingelser er muligt for en virksomhed at oprette en afdragsordning på skattekontoen, hvis virksomheden har vanskeligt
ved at betale et skatte- eller afgiftskrav, herunder også momskrav. Det er bl.a. en betingelse, at virksomheden ikke i forvejen har gæld under inddrivelse, og at afdragsordningen
højst gælder for 1 år.
Regeringen tager virksomhedernes situation meget alvorligt, hvilket lovforslaget om en ny
A-skattelåneordning, som styrker små og mellemstore virksomheders likviditet med ca. 7
mia. kr., jo også er udtryk for. Regeringen overvejer herudover at stille yderligere rentefrie
lån til rådighed for de virksomheder, der er særlig hårdt ramt af restriktionerne.
Jeg er bestemt indstillet på at drøfte disse initiativer med Folketingets partier, da jeg finder
det vigtigt, at der er bred politisk opbakning til at hjælpe virksomhederne igennem krisen.
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