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Coronakrisen har ramt de danske virksomheder
hårdt. Det er butikken, der ikke kan få sine varer
hjem. Det er bowlinghallen, der er tvangslukket i
sin højsæson. Og det er restauratøren, der ikke
kan forvente udenlandske turister resten af året.
Coronavirussen har sendt store chokbølger
gennem dansk økonomi, og Danmark er ført ud i
en recession, der er så kraftig, at den forventes at
blive større end under finanskrisen. Det kræver
markante og ikke mindst rettidige økonomiske
tiltag fra regeringen. For det er afgørende, at
krisen ikke bider sig fast.

For at imødekomme dette kan politikerne lempe
finanspolitikken, for det vil gøre det lettere at
vende tilbage til normale konjunkturer. Heldigvis er
Danmark godt polstret til dårlige tider. Og
SMVdanmark vil derfor anbefale, at politikerne
anvender det finanspolitiske råderum, som ligger
på 28 mia. kr. frem mod 2025, til at holde hånden
under dansk økonomi.
SMVdanmark har forfattet
kan inspirere til konkrete
Danmark igen. Forslagene
ses i én sammenhæng,
enkeltvis. God læsning!

Med venlig hilsen
Jakob Brandt
vicedirektør, SMVdanmark

dette idékatalog, som
veje til at få gang i
skal ikke nødvendigvis
men kan udvælges
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Sæt gang i forbruget!

Efterspørgslen er frosset til, og virksomhederne skriger på omsætning.
Der er hårdt brug for politiske indgreb, der stimulerer efterspørgslen.

#1

Giv alle danskere 1.000 kr. i hånden om
måneden

Der er behov for at stimulere efterspørgslen – og det
skal ske hurtigst muligt. Derfor foreslår SMVdanmark,
at alle danskere hver måned får en indbetaling fra det
offentlige på 1.000 kr. ind på deres NemKonto.
Forslaget er inspireret af overvismand Carl-Johan
Dalgaard, der har foreslået at sende penge direkte ud
til danskerne for derved at øge efterspørgslen
midlertidigt. På samme måde er USA også netop i
gang med at udsende en check på 1.200 USD til en

Dette foreslås fortsat indtil krisen er ovre, f.eks. indtil
at BNP-væksten er over 2 pct. månedligt to kvartaler i
træk eller ved, at ledigheden er faldet til samme
niveau som før coronakrisen.
Udbetalinger et helt år vil koste statskassen 50-60 mia.
kr. (uden adfærd), og vi anslår på baggrund af forskningen bag udbetalingen af SP-pengene i 2009, at 60
pct. af midlerne bliver brugt til forbrug, mens resten
bruges til forskellige typer opsparing, som vil komme i

stor del af amerikanerne.

spil som risikovillig kapital.

#2

Nedsæt momsen til 15 pct. resten af
året

Efterspørgslen kan også stimuleres gennem en
midlertidig nedsættelse af momsen. Fordelen ved
dette indgreb er, at beløbet ikke kan spares op,
men er knyttet til forbrug. En lavere moms vil gøre
størstedelen af alle varer og serviceydelser billigere
for danske forbrugere, som derved kan bidrage til
et højere privatforbrug.

En sænkning af momsen vil give en familie med
en gennemsnitsindkomst 1.500-2.000 kr. mere i
hænderne om måneden og koste statskassen 3040 mia. kr. Forslaget skal vurderes i
sammenhæng
med
de
administrative
omkostninger, der kan opstå.

Sæt gang i håndværket!

Mange små virksomheder i bygge- og servicebranchen er hårdt ramt
af nedsat efterspørgsel. Der er brug for en særlig hjælpepakke til
dem, der arbejder med hænderne.

#3

Udvid BoligJobordningen

SMVdanmark foreslår at udvide BoligJobordningen til
alle håndværksydelser samt en lang række servicefag.

#4

Som en del af udvidelsen foreslår SMVdanmark, at
BoligJobordningen samles til ét fradrag og forhøjes til
50.000 kr. årligt.

Brug penge i AUB på at oprette flere
praktikpladser

Efter finanskrisen blev der oprettet færre praktikpladser, da virksomhederne blev forbeholdne over for
at indgå uopsigelige uddannelsesaftaler, der rækker 23-4 år ud i tiden. Samtidig forventes Arbejdsgivernes
UddannelsesBidrag (AUB), som virksomhederne har
betalt ind til som del af praktikpladssystemet, ultimo
2019 at have en egenkapital på 4,6 mia. kr. som
resultat af overopkrævning blandt virksomhederne.

SMVdanmark foreslår, at dele af disse midler
tilbagebetales til virksomheder, der opretter praktikpladser i 2020 og 2021 som en yderligere kontant
bonus på 30.000 kr. pr. oprettet praktikplads.
Forslaget vil ikke medføre flere statslige udgifter og
forventes at mindske AUB’s egenkapital med ca. 2,5
mia. kr.

Sæt gang i oplevelserne!

Restauranter og hoteller har været lukket i måneder og er derfor
særligt hårdt ramt af coronakrisen. De har brug for en ekstra hånd.

#5

Indfør fuldt momsfradrag på
virksomheders restaurantbesøg

Restaurationsbranchen er en af de brancher, der er
hårdest ramt af coronakrisen. For at øge omsætningen
og derved holde hånden under restaurationsbranchen
foreslår SMVdanmark at genindføre den ordning,

#6

hvor det er muligt at få tilbagebetalt al moms brugt på
restaurantbesøg i forbindelse med repræsentation,
medarbejderarrangementer mv. Dette vil booste
omsætningen i branchen.

Indfør et oplevelsesfradrag

Rejselysten er begrænset, og turisterne udebliver. For
at holde hånden under oplevelsesindustrien, foreslår
SMVdanmark, at der indføres et oplevelsesfradrag for
2020 og 2021 på 18.700 kr. pr. person (svarende til
håndværkerfradraget) for ydelser købt inden for

turisme og oplevelsesøkonomien i Danmark, herunder
restauranter, caféer, frisører, natteliv, campingpladser,
vandrehjem, sommerhuse, hoteller, attraktioner, forlystelsesparker, teatre, koncertsteder m.v.

Sæt gang i likviditeten!

Mange sunde og velfungerende virksomheder er på økonomisk
katastrofekurs, fordi de mangler midler lige nu. Der er derfor
fortsat behov for likviditet til de økonomisk pressede virksomheder.

#7

Udsæt skattebetalinger

Som led i hjælpepakkerne til erhvervslivet blev
virksomhedernes frister for indbetaling af skat udskudt
til senere i 2020. Det er dog langt fra sikkert, at
SMV’erne, der er hårdest ramt, er ude af krisen så
tidligt.
Derfor foreslår SMVdanmark, at virksomhedernes
betalingsfrister for A- og B-skat udsættes 6 måneder
yderligere. Dette vil bl.a. betyde, at SMV'ers

#8

betalingsfrist for A-skat, der normalt ligger den 11.
maj udsættes fra 10. september 2020 til 10. marts
2021, og større virksomheders betalingsfrist for A-skat,
der normalt ligger den 30. april udsættes fra 31.
august 2020 til 31. april 2021.

SMV’er skal kunne få skat retur for
tidligere overskud

I flere lande har man indført en mulighed for, at
virksomheder, der har underskud i ét år, kan trække
på deres skattebetaling i tidligere år, hvor de har haft
overskud. I en tid, hvor mange små virksomheder har
alvorlige likviditetsudfordringer, kan et lignende
princip i Danmark holde sunde virksomheder i gang.

SMVdanmark foreslår, at SMV’er med underskud i
2020, 2021 og 2022 skal kunne modregne dette
underskud i tidligere års indbetalinger af selskabsskat i
årene 2018 til 2019. Det vurderes, at forslaget kun i
mindre omfang vil medføre et tab i statskassen.

#9

Indfør loft for betalingsfrister på 30 dage

Lange betalingsfrister kan være handlingslammende

10 ansatte, og i de fleste tilfælde må leverandøren

for de SMV’er, der har lav likviditet som følge af
coronakrisen.

mellemfinansiere gennem sin kassekredit. Samtidig
kan 25 pct. af alle konkurser i EU henføres til for sen
betaling.

En undersøgelse fra FSR – Danske Revisorer fra 2018
viser, at næsten alle revisorer har oplevet lange
betalingsfrister blandt de mindre virksomheder de
hjælper.
I 9 ud af 10 tilfælde er det store kunder, som forlanger
længere betalingsfrister, som små leverandører ikke
har reel mulighed for at sige nej til af frygt for at miste
kunden. 74 pct. af de virksomheder der har oplevet
længere betalingsfrister under coronakrisen har under

SMVdanmark foreslår, at betaling mellem virksomheder skal ske inden for maksimalt 30 dage fra
levering og derved sidestilles med betaling mellem
virksomheder og den offentlige sektor.
Forslaget vil ikke have udgifter for statskassen, men vil
styrke likviditeten blandt SMV’erne og nedbringe
erhvervslivets samlede rentebyrde, da store
virksomheder kan finansiere sig betydeligt billigere
end de mindre.

Sæt gang i arbejdet!

Allerede nu oplever flere brancher mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor bør stimuleringen af økonomien inkludere indsatser på
arbejdsmarkedet.

#10 Øg beskæftigelsesfradraget med 5 mia. kr.
Mens mange brancher oplever nedgang som følge af
coronakrisen, står andre med akut mangel på hænder.
Et øget beskæftigelsesfradrag vil give et øget
incitament til beskæftigelse og samtidig bidrage til at
give beskæftigede danskere flere penge mellem
hænderne til forbrug.

SMVdanmark foreslår, at beskæftigelsesfradraget
øges med 5 mia. kr. Dette vil medføre en højere
beskæftigelse svarende til 2.300 personer og medføre
en velstandsfremgang på 1,3 mia. kr.

Sæt gang i grøn omstilling!

Coronakrisen er anledning til et nyt grønnere Danmark. Den
omstilling bidrager SMV'erne gerne til. De små og mellemstore
virksomheder skal derfor indtænkes i fremtidens løsninger.

#11 Opret ny grøn pulje målrettet SMV'er
Det største forbrug af energi ligger i bygninger. 30 pct.
af energien bruges på opvarmning, og en reduktion vil
mindske CO2-forbruget markant. Derudover koster
det meget mere CO2 at producere nye bygninger end
at reparere eksisterende.
SMVdanmark foreslår, at der afsættes 5 mia. kr. til at
dække udgifter ved grøn omstilling/udvikling i den
private bygningsmasse. Dette gøres ved, at en pulje

dækker op til 50 pct. af udgifterne for SMV’er til
bygningsforbedringer, grønnere energikilder til
opvarmning og klimatilpassede anlæg.
SMV’er der ønsker viden om grøn omstilling og
igangsætter relaterede nye grønne forretningsområder, skal derudover kunne søge om tilskud til
efteruddannelse, rådgivning og kompetencetilførsel.

#12 Indfør skattefradrag for hjemmearbejde
Coronakrisen har vist
deres arbejde kan
hjemmearbejde kan
eliminere transporttid
trafikken.

mange danskere, at dele af
klares hjemmefra. Effektivt
både øge produktiviteten,
og sænke CO2-aftrykket fra

SMVdanmark foreslår derfor at øge det økonomiske
incitament til hjemmearbejde. For det første skal
reglerne for, hvad der udgør et fradragsberettiget

hjemmekontor lempes, så kontoret må bruges til
andre formål end arbejde. For det andet foreslås et
nyt skattefradrag for hjemmearbejde maks. én gang
om ugen på 100 kr. pr. hjemmearbejdsdag. Det
vurderes, at forslaget vil koste ca. 2 mia. kr. årligt.

#13 Flere grønne områder i byerne
Coronakrisen har vist, at den sparsomme mængde
grønne områder i byerne er en udfordring for de
mange danskere, der har brug for et åndehul udenfor
hjemmet.
Flere grønne arealer i byerne kan samtidig øge biodiversiteten, mindske CO2 samt sænke temperaturen i
byerne. Derudover vil etableringen af flere grønne
arealer stimulere efterspørgslen og sikre flere grønne
jobs.

SMVdanmark foreslår derfor en ny statslig anlægspulje
på 1 mia. kr., der skal bidrage til at kommunerne kan
etablere 10 pct. flere grønne arealer i byerne.
Ifølge Danmarks Naturfredningsforening vil 10 pct.
mere grønt i byen sænke overfladetemperaturen med
1,2 °C i parcelhuskvarterer og 3,2 °C i byens centrum

Sæt gang i investeringerne!

Mange virksomheder har som følge af coronakrisen behov for nye
investeringer. Det kan fx være at oprette en webshop, at udbyde
webinarer eller omstille forretningen.

#14

Giv stærkere lånefinansiering til SMVvækstvirksomheder

Der er i forbindelse med coronakrisen indført flere
initiativer, der skal fremme investeringer i vækstvirksomheder og startups midlertidigt. Vækst-SMV’er
og startups er fremtidens arbejdspladser, og de skal
have højt tempo. Også i en krisetid.

#15

For at understøtte fortsatte investeringer i vækstvirksomheder og startups foreslår SMVdanmark, at
Vækstfonden frem mod 2025 kan tilbyde lånefinansering af højvækst-SMV’er i forholdet 4:1.

Indfør midlertidigt højere afskrivninger
på investeringer

Mange virksomheder kan lige nu have behov for at
indkøbe nyt materiel eller software, om så det er en
ny frisørstol, en maskine til produktionen eller ny
hjemmeside. En mulighed for øget afskrivningsgrundlag, kan mindske virksomhedernes skatteindbetalinger, når de foretager investeringer og
samtidig stimulere leverandørleddet.

SMVdanmark
foreslår,
at
virksomhedernes
afskrivningsgrundlag forhøjes med 50 pct., så
investeringer i maskiner og digitalisering fremmes.
Herudover bør grænser for straksafskrivninger for
småanskaffelser hæves.

#16 Styrk digitalisering og automatisering
Det store flertal af SMV’erne investerer mindre i IT
end de store virksomheder. De store potentialer og
konkurrenceevnefordele, der ligger i øgede ITinvesteringer høstes derfor generelt ikke hos
SMV’erne. Coronakrisen har imidlertid åbnet øjnene
hos en del SMV’er for mulighederne i en yderligere
digitalisering. Denne unikke åbenhed skal udnyttes.
SMVdanmark foreslår derfor, at der som led i en
samlet, national digitaliseringsstrategi afsættes 100
mio. kr. om året i de kommende 2 år til tilskud til

#17

digitaliseringsrådgivning inden for rammerne af den
succesfulde SMV:Digital-ordning.
Som et andet led i en digitaliseringsstrategi målrettet
de flere hundrede tusinde SMV’er, der ikke er kommet
i gang med at digitalisere, foreslår SMVdanmark en
opgradering af ejerledernes kompetencer til at
identificere digitale løsninger på givne udfordringer og
af deres ansattes kompetencer til at håndtere de
digitale løsninger, der investeres i.

Nedsæt selskabsskatten permanent
til 20 pct.

Lavere selskabsskat (og virksomhedsskat) fremmer
vækst, produktivitet og investeringer. Satsen er
desuden udsat for skattekonkurrence på baggrund af
især den amerikanske skattereform. SMVdanmark
foreslår derfor, at selskabs- og virksomhedsskattesatsen nedsættes permanent til 20 pct.

Alene for nedsættelsen af selskabsskatten vil statskassen få et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd
på 2,2 mia. kr. Samtidig vil det strukturelle BNP øges
med 5,75 pct. og arbejdsudbuddet stige med 600
personer.

Sæt gang i eksporten!

Mange danske virksomheder har svært ved at afsætte deres varer
på eksisterende markeder og må derfor søge nye eksportmarkeder.
Eksportvirksomhederne har brug for en ekstra hånd i omstillingen.

#18

Øg eksportfremmebevilling målrettet
SMV’er

Folketinget har netop besluttet at øge eksportfremmebevillingen til 60 mio. kr. i 2021. Det er
SMVdanmark glade for, men det løser ikke problemet
med de mange afslag til gode og relevante
ansøgninger. Særligt mindre eksportører kan få svært
ved at få adgang til hjælpen i dag.

#19

SMVdanmark foreslår derfor, at der tilsættes
yderligere 30 mio. kr. årligt til eksportfremmebevillingen øremærket eksportfremstød blandt små
og mellemstore virksomheder. Det vurderes, at de 30
mio. kr. pr. år vil give 3 mia. kr. ekstra eksport og give
en merbeskæftigelse på 2-3.000 afhængigt af
branche.

Indfør ny SMV-rettet eksportmomslåneordning

Danske virksomheder med under 5 mio. kr. i
omsætning får kun deres momstilgodehavender
afregnet og udbetalt hvert halve år og må derfor vente
længe på deres momstilgodehavender. Det samme
gælder virksomheder med under 55 mio. kr. i
omsætning, der kun får afregnet og udbetalt deres
momstilgodehavender hvert kvartal. Dette udsætter
små og mellemstore virksomheder for et stort
likviditetstræk til forudbetalt købsmoms, som store

virksomheder, der afregner månedligt, ikke oplever i
samme grad.
For at kompensere foreslår SMVdanmark, at staten
tilbyder SMV'er et rentefrit lån svarende til størrelsen
på de finansieringsudgifter til banken, som
virksomhederne pådrager sig i ventetiden.

