Længere kredit for indbetaling af A-skat og moms
På grund af den verserende finanskrise og bankernes tilbageholdenhed er det for mange virksomheder vanskeligt at få stillet
likvide midler i form af kreditter til rådighed.
På denne baggrund har regeringen besluttet, at udskyde betalingsfristerne for indbetaling af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og
moms med rundt regnet én måned. Hensigten er, at virksomhederne herved får ca. én måneds ”kredit” fra SKAT. Lovforslaget
blev endelig vedtaget i Folketinget torsdag den 12. marts 2009. Lovforslaget er trådt i kraft den 13. marts og har virkning tilbage fra den 25. februar 2009, jf. herom i det følgende.
De udskudte frister gælder første halvår af 2009, dvs. frem til juli måned.

Vedr. moms
For så vidt angår angivelse og afregning af moms er virksomhederne i henhold til momslovens § 57 opdelt i intervaller efter
omsætningsstørrelse.
Virksomheder med omsætning på over 15 mio. kr. angiver og afregner moms månedligt (kalendermåneden). Angivelse og betaling skal ske den 25. i måneden efter. Dvs. at for januar måned skulle der have været angivet og afregnet den 25. februar 2009,
denne frist udskydes til den 25. marts 2009. I det næste halve år udskydes fristerne således med en måned frem til juni måned,
hvor angivelses- og afregningsfristen således er den 25. august.
Virksomheder med en omsætning på mellem 1 mio. kr. og 15 mio. kr. afregner kvartalsvis. Angivelse og afregning af moms for
1. kvartal skulle ske den 11. maj 2009, men udskydes til den 11. maj 2009. For andet kvartal 2009 udskydes fristen fra den 17.
august til den 1. september 2009.
Virksomheder med en omsætning på under 1 mio. kr. har angivelse og afregning halvårligt. For andet halvår 2008 skulle der
have været angivet og afregnet den 2. marts 2009, denne frist udskydes til den 1. september 2009. På dette tidspunkt angives
og afregnes der også for 1. halvår af 2009. De små virksomheder opnår således en betydelig kredit, men belastes så også
hårdt, da der den 1. september skal angives op betales for et helt år, medmindre regeringen igen beslutter at udskyde angivelses- og betalingsfristerne.

Vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
For A-skat og arbejdsmarkedsbidrag er det således, at fristerne for angivelse fastholdes mens betalingsfristerne udskydes.
Angivelse skal altså ske til de sædvanlige frister.
Virksomheder med en årlig omsætning på mere end 15 mio. kr. skal normalt betale indeholdt A-skat og AM-bidrag for februar
2009 den 27. februar 2009, dette udskydes til betaling den 31. marts 2009. Den korte udskydelse her beror på, at lovændringen
først træder i kraft den 25. februar 2009. Indeholdt A-skat og AM-bidrag for marts 2009, som normalt skal betales den 31.
marts 2009 udskydes derimod til betaling den 30. april 2009.

Virksomheder med en årlig omsætning på under 15. mio. kr. skulle normalt have betalt indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for februar måned den 10. marts 2009, denne frist udskydes til den 14. april 2009.

Samlet oversigt over udskudte frister
Samtlige normale frister og de nye udskudte frister for både moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag fremgår af SKATs meddelelse af 23. februar 2009. Klik på dette link:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1803817&vId=0

HORESTAs medlemskreds
Generelt gives der således ca. én måneds yderligere frist til betaling af moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. For de virksomheder, som afregner moms halvårlig, dvs. alle de meget små virksomheder, gives der dog et halvt års yderligere kredit. Det
er altså disse virksomheder, som umiddelbart har størst gavn af udskydelsen, men det er altså også dem, som den 1. september 2009 skal angive og indbetale moms for et helt år.
Omsætningsmæssigt fordeler HORESTAs medlemskreds sig på den måde, at ca. 10 pct. af medlemsvirksomhederne ligger i
dette interval, mens ca. 70 til 75 pct. af virksomhederne ligger i omsætningsintervallet 1-15 mio. kr. De resterende ca. 15 til 20
pct. har en omsætning på over 15. mio. kr.
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