
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 
Vedrørende L 134 - Forslag til Lov om midlertidig udskydelse af betalingsfrister for inde-

holdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt midlertidig udskydelse af angivelses- og beta-

lingsfrister for moms m.v. 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 7 af 13. marts 2020. Spørgsmålet er stillet efter øn-

ske fra Louise Schack Elholm (V). 

 

 

Morten Bødskov 

/ Claus F. Houmann 
  

16. marts 2020 
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Spørgsmål 

Vil ministeren forklare, hvorfor der ikke er lavet tiltag for at udsætte betaling af A-skat og 

am-bidrag for marts, som har frist den 14. april for små- og mellemstore virksomheder? 

 

Svar 

Skattestyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har vurderet, hvorvidt udskydelsen 

for A-skat og AM-bidrag kan gennemføres allerede fra marts-raten. 

 

Konklusionen er, at det tidligst kan lade sig gøre at udskyde betalingsfristerne fra april-

raten. 

 

Det skyldes navnlig, at ændringer af betalingsfristerne for virksomheder skal håndteres i 

en række systemer, hvoraf flere er ældre og skrøbelige legacy-systemer. 

 

En løsning, der gælder allerede fra marts, vil generelt indebære en betydelig manuel arbejds-

opgave. Manuelle processer indebærer i sig selv en væsentligt øget risiko for fejl, og de 

omfattende, manuelle processer vil desuden binde nøgleressourcer, og det vil give begræn-

set tid til håndtering af de uforudsete forhold, som erfaringsmæssigt opstår, når der skal 

udvikles og implementeres en løsning med ekstrem kort frist. 

 

Hertil kommer, at de indberetninger, der allerede er modtaget, ikke vil være omfattet af de 

fremadrettede løsninger i de relevante it-systemer. En forlængelse af betalingsfristerne for 

marts indebærer dermed, at allerede indkomne indberetninger ligeledes skal håndteres ma-

nuelt, hvilket tilføjer øget kompleksitet til processen. 

 

En udskydelse af betalingsfristerne fra marts vil endvidere medføre betydelige problemer 

i forhold til at systemafstemme statens samlede indtægtsregnskab. Sådanne problemer har 

tidligere medført, at Rigsrevisionen har taget forbehold for regnskabets rigtighed. 

 

Udskydelse af betalingsfristen fra april-raten for A-skat og AM-bidrag indebærer således i 

sig selv en ambitiøs og udfordrende tidsplan.  


