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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. 23 af 25. januar 2021.

Morten Bødskov
/ Annemette Ottosen

Spørgsmål

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 25. januar 2021 fra Danske Soloselvstændige, jf. L 139 - bilag 12.
Svar

Danske Soloselvstændige henviser til svaret fra skatteministeren vedrørende spørgsmål 2.
Danske Soloselvstændige anfører hertil bl.a., at der må være en løsning på, at det af systemmæssige årsager ikke er muligt at udskyde betalingsfristerne for moms den 1. marts
2021 og for A-skat og AM-bidrag i januar 2021, da alternativet vil være et hav af konkurser for små virksomheder.
Danske Soloselvstændige anfører endvidere, at en udskydelse af betalingsfristerne for
moms vil hjælpe mange virksomheder, der på grund af nedlukningen ikke har fået den
øgede omsætning, som de regnede med.
Danske Soloselvstændige anfører herudover, at det ikke er tilstrækkelig hjælp, at virksomheder foreslås at få mulighed for at låne et beløb svarende til A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i januar 2021, når udbetalingen af støtte fra de øvrige kompensationspakker lader
vente på sig, og når der samtidig er faste udgifter og difference mellem eventuelle ansattes
løn og lønkompensationsbeløbet.
Kommentar
Der henvises til svar på L 139 - spørgsmål 2, 3, 17 og 19 om bl.a. hjælpepakker på Erhvervsministeriets område samt baggrunden for begrænsningen i mulighederne for at udskyde betalingsfrister.
Herudover vil jeg fremhæve det i svaret til L 139 - spørgsmål 17 og 19 anførte om, at regeringen overvejer at stille yderligere rentefrie lån til rådighed for de virksomheder, der er
særlig hårdt ramt af restriktionerne.
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