9. april 2020
LA: Mulighed for erstatning bør være en del af hjælpepakke
Liberal Alliance foreslår, at der sammen med udvidelsen af de økonomiske hjælpepakker til erhvervslivet
indføres en ret til krav om erstatning for de virksomheder, der er blevet pålagt at lukke deres forretning.
-

Der er mange virksomheder, særligt restauranter, butikker i storcentre, cafeer, frisører m.v. der har
det meget hårdt, fordi de er blevet pålagt at lukke deres forretning. Vi mener ikke, det er holdbart
blot at forlænge muligheden for, at de kan søge støtte. I stedet bør vi genindføre retten til, at de
kan søge erstatning for de tab, de lider i denne tid, siger Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh.

-

Det bedste ville naturligvis være at give cafeer, frisører, tandlæger osv. en reel livline ved at
fremlægge en konkret plan for, hvornår de kan få lov at åbne op igen, indenfor de scenarier som
statens seruminstitut har beregnet. Men når der ikke synes at være vilje til det, mener vi det er
rimeligt at give mulighed for ret til erstatning for tab, siger Liberal Alliances formand Alex
Vanopslagh.

Liberal Alliance støtter op om, at regeringen foreslår en udvidelse af de eksisterende hjælpepakker. Men
det er ikke en langtidsholdbar løsning, og for de virksomheder der er pålagt at lukke, er det ikke rimeligt at
de skal søge om at blive delvist kompenseret.
Muligheden for at søge egentlig erstatning for tabt indtjening bør gælde for alle de virksomhedstyper, som
er blevet pålagt at lukke ned i denne tid. Det gælder fx restauranter, cafeer, frisører, butikker i storcentre
m.fl.
Derudover foreslår LA at alle partier bag pakken hjælpepakkerne samles om et klart løfte om et skatte- og
byrdestop til erhvervslivet, som minimum for resten af 2020 og hele 2021.
-

Lad os give virksomhederne den tryghed, at de, når de kommer i gang igen, ikke bliver mødt af nye
skatter og afgifter. Væk med regeringens planlagte skattestigninger og et løfte om ro på, så de alle
kan koncentrere sig om igen at skabe vækst og arbejdspladser, siger Alex Vanopslagh.

For yderligere oplysninger kontakt Liberal Alliances pressechef Anne Kirstine Cramon på 61624971.

