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Formål
Med lovforslaget udmøntes "Aftale om udfasning af likviditetstiltag på skatteområdet", der blev
indgået den 9. september 2021 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk
Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance
og Alternativet.
Indhold
I lovforslaget foreslås det at udskyde tilbagebetalingsfristen for de momslån, der forfalder
til betaling den 1. november 2021 og den 1. februar 2022, til den 1. april 2022. Dermed vil
tilbagebetalingsfristerne for ca. 61.000 momslån for samlet knap 21 mia. kr. blive udskudt
med hhv. fem og to måneder.
Det foreslås herudover, at den maksimale varighed for betalingsordninger vedrørende
skattekontogæld forlænges fra 12 til 24 måneder i en midlertidig periode omkring den 1.
april 2022. Det vil give virksomhederne mulighed for at oprette en samlet og lang betalingsordning for bl.a. de momslån, som får udskudt tilbagebetalingsfristen til den 1. april
2022, og det A-skattelån, som i forvejen skal tilbagebetales den 1. april 2022. På den måde
får virksomheder, der har svært ved at betale lånene eller et skatte- eller afgiftskrav, under
visse betingelser mulighed for at udjævne betalingerne over op til 24 måneder ved at oprette en betalingsordning på skattekontoen mod en rente på 0,7 pct. pr. måned.
Det foreslås endeligt, at beløbsgrænsen for kreditsaldoen på skattekontoen nedsættes fra
100 mia. kr. til 350 mio. kr. fra og med den 1. februar 2022. Nedsættelsen følger af, at den
faktiske anvendelse af likviditetstiltagene og det konkrete behov for en højere beløbsgrænsen nu kendes, og at en nedsættelse af beløbsgrænsen til det faktiske behov begrænser mulighederne for utilsigtet anvendelse.
Proces
Det fremgår af aftalen fra den 9. september 2021, at aftalepartierne bakker op om en hastebehandling af lovforslaget. Dette er nødvendigt for, at Skatteforvaltningen kan nå at
foretage de nødvendige systemtilretninger mv. til at understøtte de foreslåede udskydelser
af tilbagebetalingsfristerne.

JPA

Skatteministeren har sendt lovforslaget i høring den 16. september 2021 med høringsfrist
den 23. september 2021, og forventer på den baggrund at fremsætte lovforslaget onsdag
den 6. oktober 2021 med ønske om, at lovforslaget 1. behandles tirsdag den 12. oktober
2021 og 2. og 3. behandles torsdag den 14. oktober 2021. Lovforslaget kan herefter stadfæstes, og loven kan træde i kraft den 22. oktober 2021.
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