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De seneste år har virksomheder haft mulighed for 

at ansøge om rentefrie moms- og A-skattelån. Den 

1. april 2022 skal knap 45.000 virksomheder be-

tale lån for næsten 22 mia. kr. tilbage. 

Folketinget har i 2020 og 2021 vedtaget en række låneordninger for at styrke li-

kviditeten hos økonomisk trængte virksomheder under coronakrisen. Virksomhe-

der har ad flere omgange kunnet ansøge om rentefrie moms- og A-skattelån sva-

rende til de beløb, virksomhederne løbende har angivet til Skattestyrelsen. 

 

I alt skal godt 100.000 aktive lån betales tilbage i løbet af 2022 og 2023. Lånene 

er fordelt på knap 48.000 virksomheder og dækker over et beløb på ca. 34 mia. 

kr. 

 

Størstedelen af lånene – både målt på antal virksomheder og værdien af lån – skal 

betales tilbage den 1. april 2022. Her skal i alt knap 45.000 virksomheder tilbage-

betale 21,7 mia. kr., jf. figur 1. 

 
Figur 1. Antal virksomheder og værdien af lån i mia. kr. fordelt på tilbagebetalingsdato 

 

Anm.: Tallene er opgjort d. 15. marts 2022. Opgørelsen dækker over godt 48.000 unikke virksomheder, som 

har et eller flere lån, der skal tilbagebetales ved en eller flere af fristerne. 

Kilde: Skattestyrelsen. 
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45.000 virksomheder skal tilbagebetale rentefrie lån i april 

 

www.sktst.dk   Skattestyrelsen er en  

del af Skatteforvaltningen 

 

Side 2 

Virksomhederne har løbende kunnet betale deres skatter  

De rentefrie lån fra staten har været en midlertidig håndsrækning i en svær situa-

tion. De seneste tal for virksomhedernes betalingsevne, mens coronakrisen har 

stået på, viser, at mange virksomheder løbende har været i stand til at betale de-

res skatter.  

 

Af figur 2 fremgår betalingsprocenten for forskellige brancher for perioden ja-

nuar 2020 til december 2021. Betalingsprocenten kan ses som et udtryk for virk-

somhedernes betalingsevne.  

 

Coronakrisen har udfordret nogle brancher mere end andre. Det gælder særligt 

rejsebureauer mv., hoteller og restauranter samt virksomheder, der ikke har op-

lyst branche, da de registrerede deres virksomhed, jf. figur 2.  

 

 

Hvis en virksomhed har haft et ubetalt skattekrav, er kravet blevet modregnet og 

betalt gennem det rentefrie moms- eller A-skattelån, inden lånet er blevet udbe-

talt til virksomheden. Det kan have påvirket betalingsprocenten positivt for visse 

brancher. Derudover vil den fremadrettede betaling af de resterende lån være 

afhængig af blandt andet den økonomiske udvikling.  

 

Kontrol og hurtig håndtering af lån 

Skattestyrelsen har kontrolleret alle ansøgninger, inden et lån er blevet god-

kendt, for at sikre, at virksomhederne opfyldte betingelserne for at få et lån. Kon-

trollen blev gennemført, så virksomhederne fik svar på deres ansøgninger om 

lån inden for 12 arbejdsdage. En udvalgt mængde ansøgninger er blevet udta-

get til skærpet kontrol, ligesom der er foretaget politianmeldelse i 25 tilfælde. 

Figur 2.  Virksomhedernes betalingsprocent i perioden januar 2020 til december 2021 (værdien af betalte krav som andel af 

den samlede værdi af krav) 
f 

 

Anm.: Figuren indeholder foreløbige tal for perioden januar 2020 – december 2021. Brancherne Energiforsyning og Off. Administration mv. 

fremgår med en betalingsprocent på 100 grundet afrunding. 

Kilde: Skattestyrelsen. 
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