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Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
1402 København K
Att.: Jesper Palmann og Marie Louise Jacobs
Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk med kopi til
jpa@skm.dk og mlj@skm.dk

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms
og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19
og lov om midlertidig udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i
forbindelse med covid-19, j.nr. 2021-5855
Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til ovenstående lovforslag,
som er sendt i høring den 16. september 2021.
Vores bemærkninger fremgår nedenfor.
Landbrug & Fødevarer værdsætter generelt de initiativer som Folketinget løbende har vedtaget under
pandemien med henblik på at holde hånden under danske virksomheder og lønmodtagere. Landbrug
& Fødevarer er derfor også positive overfor, at tilbagebetalingsfristerne for låneordninger for moms
udskydes, og den maksimale varighed for betalingsordninger for skatteordningen forlænges. Mange
virksomheder har været bekymret for, om de kunne tilbagebetale deres lån til Skatteforvaltningen.
I forhold til forlængelse af den maksimale varighed for betalingsordninger vedrørende
skattekontogæld fra 12 til 24 måneder fremgår følgende:
”Virksomheder kan kun have én betalingsordning vedrørende fordringer, der opkræves via
skattekontoen, ad gangen. Overholder virksomheden ikke vilkårene for betalingsordningen,
bortfalder den. F.eks. bortfalder betalingsordningen, hvis virksomheden ikke indberetter for en
afregningsperiode og derfor får sit tilsvar foreløbigt fastsat til et skønsmæssigt beløb, jf. ovenfor om
opkrævningslovens § 4, stk. 1, 1. pkt., uanset om virksomheden efterfølgende erstatter den
foreløbige fastsættelse med en efterangivelse vedrørende den pågældende afregningsperiode.”
Landbrug & Fødevarer finder det uhensigtsmæssigt, at virksomhederne ikke har mulighed for at
reparere på indberetningsfejl uden at betalingsordningen bortfalder. Da der tilsyneladende ikke er
nogen bagatelgrænse, kan det som konsekvens betyde at selv mindre indberetningsfejl kan medføre
bortfald af ordningen. Landbrug & Fødevarer foreslår, at der indarbejdes en tålegrænse, således at
indberetningsfejl af formel karakter ikke medfører bortfald af ordningen. Det vil være mere
formålstjenligt i lyset af det politiske ønske med ordningen.
Det fremgår endvidere, at hvis en virksomhed opsiger eller misligholder en betalingsordning, er der
en karensperiode på 30 dage, før virksomheden kan oprette en ny afdragsordning.
Vil ministeriet bekræfte, at en virksomhed der f.eks. har oprettet en ordning fra den 1. april, men som
misligholder og derfor ryger ud - trods karensperioden - fortsat har ret til at etablere en ordning med
24 måneders varighed, fordi den første anmodning er iværksæt indenfor perioden 15. marts – 15.
april?
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Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Maria Eun Elkjær
Chefkonsulent
Erhverv
T
E

+45 2939 2503
maee@lf.dk

