
Børsen  |  DK-1217 København K  | www.danskerhverv.dk 
 
 
 
 

info@danskerhverv.dk 
T.+ 45 3374 6000 
[Web] 

   
 

Side 1/1 

 

 

 
Forslag til skattepakke 

Dansk Erhverv foreslår en række skatteinitiativer, der 
kan være med til at holde hånden under danske 
arbejdspladser i særligt små og mellemstore 
virksomheder.  

 
Udover de skattemæssige tiltag og andre tiltag, som allerede blevet lanceret, så foreslår Dansk Erhverv, 
at følgende skattemæssige tiltag iværksættes. Tiltagene vurderes i særlig grad at understøtte SMV’er og 
små selvstændige erhvervsdrivende, der er i likviditetsproblemer som følge af Corona-krisen. De 
skattemæssige tiltag bør suppleres med muligheden for at yde statslige lån. 
 

 

Moms- og a-skatterefusion og bedre lånemuligheder  
For at øge likviditeten i danske virksomheder foreslår Dansk Erhverv, at:  

• Momsen som SMV’erne har indbetalt 2. marts (halvårs og kvartalsafregningen) bliver 
betalt tilbage til virksomhederne, hvis lovgivningsmæssigt muligt. Det vil være en tiltrængt 
likviditetsboost til SMV’erne. 

• A-skatten og AM-bidrag som er indbetalt 10. marts af de små virksomheder bliver betalt 
tilbage til virksomhederne. 

• Rammen for belåning af erhvervsejendomme bliver hævet fra 60 pct. til 75 pct.  
• De 70% statsgaranterede lån skal gælde for virksomheder med mellem 1 og 50 ansatte uden 

dokumentationskrav, dette bør suppleres med, at der efter svensk forbillede bliver stillet 
statslig lånekapital til rådighed for bankerne.  
  

  

Udskydelse af betalinger til det offentlige  
Efter de første hjælpepakker kan man allerede udskyde betalinger af A-skatter, AM-bidrag og moms. 
Det er gode tiltag, men for at øge likviditeten yderligere foreslår Dansk Erhverv, at private virksomheder 
i udvalgte sektorer kan udskyde betaling af:  

• Lønsumsafgift  
• B-skatter  
• Punktafgifter – betalingsfrist 15. marts  
• Dækningsafgifter til kommunerne (vil især hjælpe restauranter og butikker) 
• Lavere rumvarmeafgift (vil særligt hjælpe hotel, restauration og detail) 
• Udskydelse af A-skatter og AM-bidrag bør også omfatte januar, februar og marts, og ikke først 

april, da det først skal betales om flere måneder.  
 

 

 

 

 
 

 


