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Dansk Erhverv: 
Færre omkostninger -  
flere investeringer og arbejdspladser  
 
Danmark og dansk erhvervsliv er ikke rig på råvarer, men vi har idéer 
og forskning, der historisk og i fremtiden kan være med til at sikre et 
økonomiske fundament for det samfund, vi gerne vil skabe. 
 
Derfor foreslår Dansk Erhverv 12 konkrete forslag, der fjerner omkost-
ninger, afvikler bureaukrati og fremmer investeringer i idéer og forsk-
ning. Vi skal skabe nye arbejdspladser, sikre genansættelser og få 
gang i eksporten.  
 

De økonomiske følgekonsekvenser af corona-krisen viser os, at vi ikke kan 
tage sunde danske virksomheder for givet. Den viser os også, at vi ikke kan 
tage et opsving for givet. Corona-pandemien har kolossale konsekvenser for 
vores samfund og for dansk erhvervsliv. 
 

Dansk Erhverv vurderer på baggrund af vismændenes analyse, at over 
500.000 job er berørte af krisen, hvilket svarer til en fjerdedel af den pri-
vate beskæftigelse. Og i en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv 
svarer 42 pct. af virksomhederne, at de tidligst forventer en normaliseret 
omsætning mere end seks måneder efter, at samfundet genåbner.  
 

Når genåbningen af Danmark tillader det, er der i endnu højere grad end 
tidligere behov for et erhvervsliv, der kan være med til at genskabe det øko-
nomiske fundament under vores samfund.  
 
Andre lande står med de samme udfordringer som Danmark efter krisen. 
Derfor må vi forvente, at danske virksomheders konkurrenceevne bliver ud-
fordret kraftigt.   
 
Danmarks største eksportmarkeder er USA, Tyskland, UK og Sverige. Alle 
rangerer bedre end Danmark i World Economic Forums konkurrenceindeks 
2019. Danmark ligger på en 10. plads, men efter de markeder, vi skal ek-
sportere til, når verden genåbner. Danmark går mest mærkbart tilbage på 
parameteret innovation, hvilket primært skyldes at midler til forskning og 
udvikling er faldet.  
 
I Dansk Erhverv opfordrer vi derfor til et fokus på færre omkostninger, afvik-
ling af unødigt bureaukrati og fremme af bedre vilkår for de investeringer, 
der skal udvikle idéer, forskning og eksporten. På den måde kan vi genrejse 
og udvikle det økonomiske fundament for vores velfærdssamfund.  
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Konkret foreslår vi:  
 
Investeringer i idéer og forskning  

• Forskning og udvikling styrkes - 130 pct. FoU-fradrag 

• Investeringsboost til virksomhederne – ekstra afskrivninger i 2020 

og 2021 for investeringer i maskiner og IT-udstyr 

• Fremme iværksættertrangen – billigere Aps  

• Digital omstilling løftes ved at fjerne fleksibilitetsskatten – skat på 

medarbejdertelefon 

• Ingen nye skatter i 2020 og 2021 

 

Likviditet til udvikling af idéer og forskning  

• Underskuddet fra kriseåret skal hurtigere væk – fjern begrænsning 

på underskudsfremførsel  

• Underskud i 2020 skal kunne modregnes i 2018 og 2019 

 

Mindre bureaukrati og råd til ny- og genansættelser  

• Staten betaler lediges dagpenge – ikke virksomhederne 

• Aktivitetsafhængigt AUB-bidrag 

 
Gang i eksporten 

• Genindførelse af eksportmomsordningen 
• Flere eksportmedarbejdere på udvalgte ambassader 
• Genindførelse af renteudligningsordningen 

 
Krisen vil forandre vores samfund. Men hvis vi håndterer og handler på bag-
grund af dens konsekvenser, kan dansk erhvervsliv være med til at sikre be-
tingelserne for fremtidens velfærdssamfund.  
 
Erhvervslivet og samfundet er hinandens forudsætninger. Og selvom det 
bliver dyrt at indhente det tabte, vil det blive endnu dyrere at lade være. 
 
 

Investeringer i idéer og forskning 
  

Danske høreapparater er førende på verdensmarkedet. Vindmøllerne snur-
rer i hele verden. Og den danske medicinalsektor er i en klasse for sig. 
 
Det er ikke kommet af sig selv – og det er nu, vi skal sikre de styrkepositio-
ner og udvikle nye.  
 
Derfor skal vi understøtte idéskabelsen hos vores virksomheder, iværksæt-
tertrangen og investeringslysten ved at gøre det nemmere at komme i gang 
med at udvikle nye idéer.  
 
Konkret foreslår Dansk Erhverv: 
 

• Forskning og udvikling styrkes - 130 pct. FoU-fradrag 
Corona-krisen har om noget vist, at forskning og udvikling af læge-
midler er af afgørende betydning. Danmark har mange forsknings- 
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og videnstunge virksomheder – herunder en stor lægemiddelindu-
stri, førende på høreapparater og en underskov af vækstiværksæt-
tere som i den grad tyer til ny forskning.  
 
Det er sket på trods. Danmark er en lille åben økonomi med et lille 
hjemmemarked. Og det er ganske enkelt mere attraktivt at investere 
i en række af vores større nabolande end i Danmark. Det medfører, 
at danske virksomheder får mindre forskning for pengene, end de-
res udenlandske konkurrenter gør. Det er uhensigtsmæssigt og kan 
blive forværret efter corona-krisen. De eksporterende danske virk-
somheder er konstant afhængige af ny innovation. 
 
Hvis vi vil fastholde og udvikle denne styrkeposition efter krisen, 
bør der skrues op for incitamenterne.  I Danmark er der givet poli-
tisk tilsagn til et fradrag på 110 pct. for FoU i 2026. I 2020 ligger 
FoU på 103 pct.  
 
Dansk Erhverv anbefaler, at virksomheder gives et yderligere incita-
ment til at investere i FoU, som matcher det, vi ser i andre lande. 
Derfor foreslår vi at indføre et FoU-fradrag på 130 pct., der har virk-
ning fra 2020. 
 
Det skønnes, at forøgelsen af fradraget vil medføre et permanent 
løft af BNP svarende til omkring 1,5-2 mia. kr.  Provenutabet for sta-
ten skønnes at være ca. 1,5 mia. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd 
(varigt).  

 
• Investeringsboost til virksomhederne – ekstra afskrivninger i 2020 og 

2021 
Produktiviteten i Danmark er høj, men produktivitetsvæksten er lav. 
Vi ved, at produktivitetsvækst er en afgørende kilde til vækst og vel-
standsfremgang. Udfordringen efter en krise er, at danske virksom-
heder tilsvarende privatpersoner vil være tilbageholdende med at 
investere, hvilket kan være med til at forlænge krisen. Det så vi efter 
finanskrisen, og det vil vi med stor sandsynlighed igen opleve. Med 
mindre vi handler på det. Det er derfor vigtigt, at der gives et incita-
ment til at investere og få sat turbo på nye ideer og højere produkti-
vitetsvækst. Flere investeringer giver en højere produktivitet, hvilket 
vil være med til at løfte væksten i samfundet generelt.  
 
På den baggrund foreslår vi som et midlertidigt krisetiltag i 2020 og 
2021, at forhøje virksomhedernes afskrivningsgrundlag med 25 pct. 
Dette gælder både for aktiver, der bliver aconto-afskrevet som fx 
maskiner, men også for ting, der bliver straksafskrevet, som fx visse 
mindre aktiver (computer, telefoner mm.) og software. Dvs. at en 
virksomhed, der fx anskaffer et kapitalapparat til en værdi af 1 mio. 
kr., kan øge sit afskrivningsgrundlag med 250.000 kr. 
 
Det er Dansk Erhvervs vurdering, at et forhøjet afskrivningsgrundlag 
vil forøge investeringerne i 2020 og 2021 med 20-25 mia. kr. 
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Forslaget skønnes med usikkerhed at medføre et provenutab på 
omkring 100 mio. kr. 

 
• Frem iværksættertrangen – billigere Aps 

Efter iværksætterselskaberne blev afskaffet i 2019 er antallet af ny-
etablerede selskaber faldet med over 30 pct. Det skyldes, at iværk-
sættere møder et kapitalkrav på minimum 40.000 kr. for at stifte et 
anpartsselskab frem for blot én krone, som kravet for iværksætter-
selskaber lød på. Efter corona-krisen har vi mere end nogensinde 
behov for at gøre det nemt at stifte virksomheder, der kan sætte 
gang i jobskabelse og vækst.   
 
For at sikre iværksættere bedre muligheder for at stifte en virksom-
hed, foreslår Dansk Erhverv at sænke kapitalkravet for anpartssel-
skaber til maksimum 15.000 kr. 
 
Forslaget skønnes at medføre et varigt mindre provenu på knap 100 
mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. 

 
• Digital omstilling løftes ved at fjerne fleksibilitetsskatten – skat på 

medarbejdertelefon 
Fleksibilitet især i en krisetid er afgørende for virksomheders over-
levelse. Paradoksalt nok har vi i Danmark en skat på fleksibiliteten, 
nemlig skatten på den arbejdsgiverbetalte telefon.  
 
Mobiltelefonen har under krisen vist sig at være et helt essentielt 
arbejdsredskab, der har sikret fleksibilitet og muliggjort, at store 
grupper smertefrit har kunne arbejde på farten og hjemmefra. I 
Danmark er der allerede i dag skattefrihed for arbejdsgiverbetalt 
bredbånd og hjemmearbejdsplads, kun telefonen er skattepligtig.  
Det har ført til, at mange har takket nej til arbejdsgiverbetalt telefon 
og derfor også er mindre tilbøjelige til at arbejde hjemmefra. 
 
Krisen om noget har synliggjort, at mobiltelefonen er et af de vigtig-
ste arbejdsredskaber. For at endnu flere i dag kan få tilbud og vil 
tage imod muligheden for at få telefon stillet til rådighed af arbejds-
giverne, mener Dansk Erhverv, at arbejdsgiverbetalt telefon skal gø-
res skattefri. 
 
Afskaffelsen af skat på medarbejdertelefon skønnes i 2020 at med-
føre omtrent 600 mio. kr. i mindre provenu efter tilbageløb og ad-
færd.  

 
• Ingen nye skatter i 2020 og 21 

Virksomhederne har brug for klare linjer, når de skal genstarte de-
res virksomheder efter corona-krisen. Derfor er der brug for at skat-
ter og afgifter samlet set ligger helt fast. Dansk Erhverv opfordrer 
til, at virksomhederne alene skal kunne fokusere på genopretning, 
vækst og udvikling.  
 
Derfor anbefaler vi, at der indføres et samlet skatte- og afgiftsstop i 
de næste to år. 
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Likviditet til udvikling af idéer og forskning 
 

Ingen kan forudse tiden efter corona-krisen. Der er uvished og usikkerhed i 
horisonten. Det er derfor essentielt at virksomhederne får bedre mulighed 
for at sikre likviditet til at holde hånden under arbejdspladser og navigere i 
et ukendt territorium.  
 
Konkret foreslår Dansk Erhverv: 
 

• Underskuddet fra kriseåret skal hurtigere væk – fjern begrænsning 
på underskudsfremførsel 
Virksomhederne vil under corona-krisen opbygge store underskud, 
der i de kommende år risikerer at tynge dem. Som udgangspunkt 
kan underskud fremføres ubegrænset, men der er grænser for hvor 
meget, der kan modregnes i et enkelt år. Denne begrænsning gør, at 
krisen vil hænge over virksomhederne i længere tid end nødvendigt, 
hvilket er unødvendigt eftersom man ved at lade virksomhederne 
udnytte de opbyggede underskud kan sikre, at der går færre år, før 
der igen er overskud som kan bruges til investeringer. 
 
Dansk Erhverv foreslår derfor permanent at fjerne den beløbsmæs-
sige begrænsning på brug af fremførte underskud, der findes i lov-
givningen i dag.  
 
Muligheden var også tidligere gældende i Danmark, og den kendes 
fra flere andre lande som Sverige og Norge. Her og nu vil ophævel-
sen gavne alle virksomheder, men fremadrettet vil den permanente 
ophævelse have stor betydning for særligt vækstvirksomheder og 
videnstunge virksomheder. Dette skyldes at netop denne type af 
virksomheder som regel opbygger store underskud i de første leveår 
og først senere hen får overskud, der kan modregnes i de fremførte 
underskud. 

 
• Underskud i 2020 skal kunne modregnes i 2018 og 2019 

For en lang række virksomheder var årene op til krisen gode år, hvor 
der blev betalt meget i selskabsskat til staten. I 2020 må det des-
værre forventes, at mange virksomheder får underskud. Underskud-
det kan fremføres til modregning i kommende år, men kan ikke 
modregnes i tidligere års skattebetaling. I flere andre lande har man 
permanent en mulighed for at føre underskud tilbage – herunder 
bl.a. Tyskland og Frankrig. 
 
Dansk Erhverv foreslår som et særligt krisetiltag, at man i årene 
2020-22 kan underskudsmodregne i årene 2018-19, sådan at op-
byggede underskud i 2020 hurtigt kan komme væk og virksomhe-
derne kan komme fuldt tilbage efter krisen. 
 
Forslaget skønnes at medføre et provenutab på et mindre beløb, da 
forslaget i overvejende grad er udtryk for en udskydelse af beskat-
ning. 
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Mindre bureaukrati og råd til ny- og genansættelser 
 

Virksomhedernes muligheder og mod på at genansætte afskedigede medar-
bejdere og ansætte nye skal understøttes mest muligt. 
 
Alle udgifter som knytter sig til det at ansætte medarbejdere begrænser 
virksomhedernes mod på at gen- og nyansætte. Med henblik på at sikre, at 
færrest muligt afskediges og flest muligt afskedigede genansættes, bør 
medarbejderrelaterede omkostninger reduceres til et minimum. 
 
Konkret foreslår Dansk Erhverv: 
 

• Staten skal betale lediges dagpenge – ikke virksomhederne 
Arbejdsgiverne betaler i dag dagpenge til forsikrede ledige – de så-
kaldte G-dage. Dette er en økonomisk belastning for virksomhe-
derne - som konkurrenter i udlandet ikke har. Politikerne har under 
krisen anerkendt dette, og G-dagene er derfor allerede suspenderet 
for hjemsendelser og arbejdsfordelinger frem til 30. juni 2020.  
 
Dansk Erhverv mener, at den økonomiske belastning på virksomhe-
derne bør fjernes, sådan at virksomhederne har en økonomisk be-
lastning mindre, hvilket vil gøre det lettere at komme ud af krisen. 
Derfor bør reglen enten afskaffes helt eller som minimum suspen-
deres frem til 2022. 
 
En fuld afskaffelse af G-dagsbetalingen vurderes at medføre årlige 
offentlige merudgifter på 200 mio. kr. efter skat og tilbageløb 
(Kilde: Beskæftigelsesministeriet 2017). 

 
• Aktivitetsafhængigt AUB-bidrag 

Alle virksomheder betaler til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 
(AUB), som finansierer en række refusions- og tilskudsordninger på 
erhvervsuddannelsesområdet, der bl.a. er med til at sikre praktik-
pladser. Der er et betydeligt overskud på AUB, som de seneste år 
har været på omkring 1-1,5 mia. kr. Det betyder, at virksomhederne 
er blevet belastet unødigt, og der er med udgangen af 2019 er op-
sparet 4,5 mia. kr. i ordningen. 
 
Dansk Erhverv foreslår, at indbetalingen til AUB svarer til de fakti-
ske udgifter, hvilket vil betyde, at der hvert år vil blive opkrævet 1-
1,5 mia. kr. mindre hos virksomhederne. Forslaget indebærer ikke 
umiddelbart en offentlig merudgift, da midlerne alene kan bruges til 
refusioner mv. på erhvervsuddannelsesområdet. 
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Gang i eksporten 
 

Eksporterende virksomheder må efter krisens afslutning forvente at møde 
en verden, der har lukket sig mere om sig selv. Det skaber svære vilkår for 
eksportvirksomhederne og særligt for Danmark kan en mere protektioni-
stisk verden vise sig at blive en dyr omgang.  
 
Det er derfor vigtigt, at eksporten bliver understøttet med tiltag, der styrker 
likviditeten og sikrer, at der ude på markederne er eksportmedarbejdere på 
de danske ambassader, der kan hjælpe virksomhederne på vej. 
 
Konkret foreslår Dansk Erhverv: 
 

• Genindførelse af eksportmomsordningen  
Frem til 2017 havde eksporterende virksomheder mulighed for at få 
den moms de alligevel ikke skal betale hurtigt retur – den såkaldte 
eksportmomsordning. Ordningen er en vigtig mulighed for at sikre 
likviditet til virksomhederne under corona-krisen. 
 
Eksportvirksomheder forudses at blive hårdt ramt af krisen, da flere 
af vores eksportmarkeder kigger indad, og primært hjælper egne 
virksomheder. Derfor er der brug for at holde hånden under de ek-
sporterende virksomheder. 
 
De allerede udskudte momsfrister har ingen betydning for virksom-
heder med negativt momstilsvar, som eksporterende virksomheder, 
der skal have moms retur. Derfor hjælper ingen af de hidtidige hjæl-
pepakker på momsområdet eksportvirksomhederne. 
 
Dansk Erhverv anbefaler, at eksportmomsordningen med umiddel-
bar virkning genindføres rentefrit. 

 
• Flere eksportfremmearbejdere på udvalgte ambassader 

Den danske eksportafsætning kommer under et voldsomt pres pga. 
faldende efterspørgsel som følge af corona-krisen.  

 
Udenrigsministeriet bør derfor hurtigst muligt igangsætte en ana-
lyse af, på hvilke danske ambassader der er behov for at styrke ek-
sportfremmearbejdet. Det handler både om tilførsel af nye handels-
medarbejdere og om rotation af eksisterende handelsmedarbejdere 
i udenrigstjenesten til de eksportdestinationer, hvor der i lyset af 
corona-krisen skal sættes ekstra hårdt ind for at hjælpe danske ek-
sportvirksomheder. 

 
• Genindførelse af renteudligningsordningen 

CIRR (Commercial Interest Reference Rates) bør genintroduceres. 
Ordningen blev afskaffet i 2008. Ordningen gør det muligt med en 
statsgaranti at fastlåse renten ved udenlandske kunders finansie-
ring af køb fra danske eksportører. Ordningen anvendes i dag bl.a. i 
Sverige, Norge og Finland og kan styrke danske eksportørers kon-
kurrenceevne, især i en situation med stigende renter. 
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Fire pakker 
 

Økonomiske udspil fra Dansk Erhverv 

 

Når Danmark gradvist genåbner, er det nødvendigt, at vi ser på de re-

form- og finanspolitiske tiltag, der er nødvendige for at få gang i væk-

sten og den danske økonomi igen. 

 

I den kommende tid vil Dansk Erhverv præsentere i alt fire pakker, der 

kan understøtte de fire ben i BNP – den indenlandske efterspørgsel, for-

bruget, investeringer og produktion. Pakker og anbefalinger, der alle kan 

være med til sikre fremgang for dansk økonomi og varige forbedringer, 

som medvirker til øget optimisme, jobsikkerhed og højere indenlandsk 

forbrug. 

 

Pakke 1: Vi skal have gang i forbruget  

Dansk økonomi er i knæ. En fokuseret forbrugspakke skal holde hånden 

under danske arbejdspladser i de særligt hårdt ramte brancher og øge 

det indenlandske forbrug. Præsenteret den 12. april.  

 

Pakke 2: Konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv skal forbedres 

En erhvervspakke med 12 konkrete forslag, der fjerner omkostninger, af-

vikler bureaukrati og fremmer investeringer i idéer og forskning. Vi skal 

skabe nye arbejdspladser, sikre genansættelser og få gang i eksporten.  

 

Pakke 3: Investeringspakke med grøn profil  

Investeringspakke, der skal sikre grønne og offentlige investeringer. In-

vesteringerne skal bidrage til at genrejse økonomien og samtidig bi-

drage til den grønne omstilling.  

 

Pakke 4: Reformpakke der fremmer handlekraften  

Dansk Erhverv kalder på en reformdagsorden. Forslagene vil øge væk-

sten og velstanden til gavn for den fælles velfærd og danskernes økono-

miske sikkerhed. 

 

 

 

 

 
 


