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Indledningsvist vil vi gerne udtrykke stor tak til regeringen og det samlede Folketing for de initiativer, 

som der allerede er iværksat for at støtte op om erhvervslivet i denne for alle meget vanskelige tid. 

 

Som bekendt er enhver erhvervsvirksomhed afhængig af, at der er den nødvendige likviditet til rådighed 

for driften ikke alene på kort, men også på mellemlang og lang sigt. Hvis ikke der er likviditet til rådighed, 

kan virksomheden ikke overleve uanset, hvor store værdier der måtte være i virksomheden. Hvis ek-

sempelvis en virksomhed har store værdier bundet i varelager eller produktionsapparat, men varelage-

ret ikke kan afsættes eller produktionsapparatet ikke kan udnyttes, frigiver dette ikke likviditet til betaling 

af regningerne samt lønninger.  

 

Der er bredt set afsætningsvanskeligheder. De mange berørte virksomheder arbejder derfor intenst på 

at sikre den nødvendige likviditet, og da krisens længde er ukendt, må der ud fra et ansvarlighedssyns-

punkt kalkuleres med langsigtede likviditetsudfordringer. 

 

Regeringen og det samlede Folketing har allerede taget gode skridt til at forbedre likviditeten for er-

hvervslivet. På momsområdet er det foreløbigt sket ved at udskyde betalingsfristerne for moms. For de 

mange virksomheder, der primært lever af at eksportere varer og/eller tjenesteydelser, har udskydelsen 

af betalingsfristen for indenlandsk moms imidlertid ingen eller i bedste fald kun mindre betydning. Det 

skyldes eksportvirksomhedernes store andel af momsfri eksportomsætning og som følge heraf ingen 

netto momsafregning.  

 

Med henblik på også at hjælpe de danske eksportvirksomheder foreslår vi derfor, at Folketinget genind-

fører ordningen for forskudsvis udbetaling af (eksport-)moms. Denne ordning blev afskaffet ved lov nr. 

1375 af 4. december 2017 med virkning fra 15. februar 2018.  

 

En genindførelse af ordningen vil medføre, at eksportvirksomheder kan opnå rentefri likviditet fra stats-

kassen på 14.423 kr. pr. mio. kr. i eksportomsætning. Samlet set vil en genindførelse af ordningen kunne 

frigive et to cifret mia-beløb til eksporterhvervet i likviditetsforbedring, hvis den forskudsvise udbetaling, 

som vi vil foreslå, bliver baseret på 2019-eksporten.  
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Da ordningen i 2017 blev afskaffet, blev dette motiveret med, at der ikke længere var et konjunkturmæs-

sigt grundlag for ordningen. Med modsatrettet fortegn ses der desværre i dag et grundlag for at genind-

føre ordningen. Da der er tale om et lån, vil udgiften for statskassen være begrænset til finansierings-

renten, mens den driftsmæssige værdi for Danmarks eksportvirksomheder af den frigivne likviditet vil 

være mange gange højere. Efter vores opfattelse vil en genindførelse af ordningen derfor have en 

mærkbar samlet positiv effekt for vores samfund. 

 

Ordningen har endvidere den klare fordel, at den er simpel og kan indføres hurtigt og uden de store 

administrative omkostninger for virksomhederne, da mange tidligere har benyttet ordningen. Herudover 

kan den let afskaffes igen, når behovet for erhvervslivet ikke længere er til stede. 

 

Vi håber derfor, at Folketinget vil se positivt på denne løsningsmodel. 
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Hvis der er behov for yderligere uddybning af ovennævnte, står vi naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

 

Claus Bohn Jespersen Flemming Lind Johansen Martin Leth With 

Partner, ph.d.  Partner  Partner 

 

Rune Grøndahl Kim Pedersen 

Partner  Partner 

 

 

 

 


