
Fjern begrænsning på underskudsfremførsel 
Virksomhederne har under coronakrisen opbygget 
store underskud, der i de kommende år risikerer at 
tynge dem. Dansk Erhverv foreslår permanent at 
fjerne den beløbsmæssige begrænsning på brug 
af fremførte underskud, der findes i lovgivningen 
i dag.  
 

Carry back - modregning af 2020 og 2021 i 2018 
og 2019 
Dansk Erhverv foreslår som et særligt krisetiltag, 
at man i årene 2020-21 kan underskudsmodregne 
i årene 2018-19, sådan at opbyggede underskud i 
2020 hurtigt kan komme væk og virksomhederne 
kan komme fuldt tilbage efter krisen. 
 

Udskydelse af B-skat og lønsumsafgift 
En række virksomheder, herunder SMV’er, er 
fortsat er hårdt pressede af store likviditetsudfor-
dringer og ikke alle har glæde af udskydelsen af 
momsen. Dansk Erhverv foreslår, at de gældende 
låneordninger udvides til også at omfatte B-skat og 
lønsumsafgiften. 
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Coronapas-aftaler med de vigtigste 
samhandelspartnere 
Regeringen bør bakke op om arbejdet i EU med at 
finde fælleseuropæisk fodslag om anvendelse af 
coronapasset, så det indre marked igen bliver et 
reelt hjemmemarked for danske virksomheder og 
turismen igen kan blomstre.
 

Danmark som first-movers på  
eksportmarkederne 
De danske virksomheder skal rustes til at være 
first movers, og hurtigst muligt gennemføre  
eksportfremstød. 
 
 
Boots-on-the ground på eksportmarkederne 
De danske virksomheder har mere end nogensinde 
brug for, at Trade Council kan agere boots on the 
ground for danske virksomheder. Derfor skal det 
være en klar prioritet at rekruttere medarbejdere 
med indgående sektorforståelse - som life scien-
ce, energi og biosolutions. 
 
 
Nye veje til eksport for handelsvirksomheder 
bl.a. inden for mode og tekstil 
Der er behov for et særligt fokus på at udvikle 
Trade Councils ydelser, så de matcher handel-
svirksomhedernes behov. Der skal større fokus 
på at udnytte nye markedsmuligheder på de store 
platforme, B2B-fremstød på eksportmarkederne 
og en styrket mulighed for at udnytte nye digitale 
værktøjer til at fremme eksport. 
 
 
Importfremstød skal åbne for nye værdikæder 
Der bør afsættes midler til en pulje med henblik 
på at fremme danske virksomheders konkurren-
ceevne og bæredygtighed ifm. import og sourcing. 
Danske virksomheder skal dermed rustes til at 
gentænke deres værdikæder i lyset af coronapan-
demien såvel som nye krav til bæredygtighed. 

Eksport
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Fuld momsafløftning for  
virksomheders restaurantbesøg  
Dansk Erhverv foreslår at give virk-
somheder fuld momsafløftning ved 
restaurantbesøg for at øge  
efterspørgslen på restauranterne, 
når Danmark åbner op igen. 
 
 
Gratis over Storebælt – boost af 
den indenlandske turisme 
Dansk Erhverv foreslår at gøre 
kørsel over Storebæltsbroen gratis 
for alle i sommermånederne i 2021 
og 2022. 
 
 
Danmarks markedsandele af 
internationale kongresser og 
sportsevents skal øges  
Dansk Erhverv foreslår, at der afsættes 
midler til at tiltrække international møde- 
og kongresturisme efter pandemien.  
 
 
Danskerne på ferie i udlandet – 
klar plan for mulighed for udrejse
Dansk Erhverv foreslår en pulje, der 
hjælper med at løfte efterspørgslen 
for rejser, men også sikrer virksom-
hederne, hvis de solgte rejser bliver 
aflyst på grund af smittesituationen 
på destinationen.
 
 
Øget brug af ekskursioner i  
institutioner og skoler i 2021 og 2022 
For at øge efterspørgslen i oplevel-
seserhvervene bør der oprettes en 
særskilt pulje til at øge ekskursioner 
til museer, teatre og andet kultur i 
efteråret 2021 og i 2022. 

Stimuli
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Lad danskerne sætte gang i 
oplevelsesøkonomien – fokus på 
storbyerne 
Dansk Erhverv foreslår, at man 
frem til efter efterårsferien halve-
rer prisen på oplevelseskort i de 
større byer, der udbydes af både 
private og organisationer.  

 
 

Genopretning af dansk luftfart - det 
skal være billigere at lande og lette 
For at genoprette luftfarten og øge 
rejseaktiviteten, foreslår Dansk Er-
hverv at sænke lufthavnstaksterne.  
 
 
Oplevelsesfradrag til danskerne 
Boligjobordningen bør udvides i 
perioden 2021-2022 til at være en 
håndværksservice-oplevelsesord-
ning, en samlet Boligjob- & Op-
levelsesordning , hvor danskerne 
også får fradrag for kunst-, kultur 
og oplevelser.
 
 
Danmark som sikker turisme- 
destination i sommeren 2021 
Vi skal gradvist genåbne grænsen 
og have leje af sommerhuse 
hurtigst muligt på listen over aner-
kendelsesværdige formål. 
 
 
Halvering af momsen for hotel- 
og restauration i et år 
Midlertidig halvering af momsen 
for hoteller og restauranter, der 
først indføres når verden igen 
åbner for rejser.
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