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Skatteministeriet 

Att.: Peter Ambus 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

10. august 2017 

Afskaffelse af forskudsmomsordningen 

Skatteministeriet har den 23. juni 2017 sendt et forslag til lov om ændring af kulbrinteskattelo-

ven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet 

tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven (Lempelse af beskatningen af kulbrintevirk-

somhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.) i høring. 

 

Dansk Erhverv har ingen bemærkninger til den del af lovforslaget, der vedrører lempelse af be-

skatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer. 

 

I forhold til den del af lovforslaget, der vedrører afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v. har 

Dansk Erhverv følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

 

Dansk Erhverv mener, at det er forkert, at fjerne forskudsmomsordningen, som er en ordning, 

særligt små og mellemstore eksportvirksomheder har haft stor glæde af. For en lang række min-

dre virksomheder vil afskaffelsen medføre en stor ekstraudgift. Konsekvensen af dette kan være, 

at de indskrænker forretningen, opgive at eksportere eller helt må lukke.  

 

Dansk Erhverv mener endvidere, at man bør indføre en overgangsordning, således at kreditten 

kan tilbagetales over en længere årrække, da dette vil være med til at afbøde nogle af de potentielt 

meget skadelige konsekvenser for en række virksomheder. I lyset af, at man med afskaffelsen læg-

ger op til en varig overfinansiering af det samlede lovforslag, så bør dette også kunne opnås in-

denfor den samlede finansieringsramme af lovforslaget. 

 

Dansk Erhverv mener, at man burde have fundet det forholdsvist beskedne varige provenu på an-

den vis eksempelvis via råderummet. Der er for så vidt heller ingen direkte forbindelse mellem en 

lang række af de virksomheder, der bliver ramt af stramningen og de virksomheder, der får glæde 

af lempelsen af beskatningen af kulbrintevirksomheder. 
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Overordnet set vil Dansk Erhverv derudover påpege, at der er i lovforslaget er indbygget en varig 

overfinansiering, som må betragtes som en ekstraskat på erhvervslivet. Dermed belastes det sam-

lede erhvervsliv med flere skatter end i dag. Danmark er landet med OECD’s højeste skattetryk, 

hvilket hovedsageligt er en byrde som bæres af danske virksomheder enten direkte eller indirekte. 

I den forbindelse virker det derfor også forkert, at øge skattebyrden yderligere.  

Med venlig hilsen 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 

 


