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Virksomheder har fået
godkendt rentefrie lån for
7,4 mia. kr.
Skattestyrelsen har i 2020 behandlet ansøgninger fra små og mellemstore virksomheder om
optagelse af et rentefrit lån. I alt har 27.000 virksomheder fået godkendt lån for ca. 7,4 mia. kr.
Coronakrisen har presset mange små og mellemstore virksomheder på likviditeten. Derfor har det ad to omgange i 2020 været muligt for virksomheder at ansøge
om et rentefrit lån hos Skattestyrelsen.
Med låneordningen har små og mellemstore virksomheder kunnet ansøge om et
rentefrit lån svarende til den moms, virksomhederne indberettede i marts 2020
eller den lønsumsafgift, de indberettede i april 2020.
For at oplyse om lånemuligheden har Skattestyrelsen i 2020 sendt breve til de
virksomheder, Skattestyrelsen vurderede, kunne benytte sig af muligheden for at
få et rentefrit moms- eller lønsumsafgiftslån. Derudover har Skattestyrelsen løbende udsendt pressemeddelelser for at øge kendskabet til lånemuligheden.
I alt har ca. 30.300 virksomheder ansøgt om et rentefrit lån i 2020, og Skattestyrelsen har godkendt lån til knap 27.000 virksomheder for samlet ca. 7,4 mia. kr.,
jf. figur 1.
Det er således ikke alle ansøgninger om rentefrie lån, der er blevet imødekommet.
Skattestyrelsen har givet afslag til ca. 3.400 virksomheder, hvilket svarer til ca. 11
pct. af ansøgningerne. Virksomheder har eksempelvis fået afslag, hvis de ikke har
indberettet enten moms eller lønsumsafgift i henholdsvis marts eller april 2020 til
tiden, eller fordi de tidligere har søgt og allerede fået et lån.

Figur 1. Status på låneordningen
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Side 2

Få brancher står for størstedelen af ansøgningerne
Det er særligt indenfor brancherne handel, hotel og restaurant mv. samt erhvervsservice, at de rentefrie moms- og lønsumsafgiftslån er blevet benyttet. Branchen
erhvervsservice omfatter virksomheder, der udfører tjenesteydelser som rengøring, regnskabshjælp og vikarydelser til andre virksomheder. Brancherne står hver
for henholdsvis 35 pct. og 18 pct. af ansøgningerne, jf. figur 2.
Virksomhederne inden for brancherne handel, hotel og restaurant mv. samt erhvervsservice har tilsammen fået godkendt lån for ca. 4 mia. kr. Det svarer til mere
end halvdelen af det samlede lånebeløb. Alene virksomhederne inden for brancherne handel, hotel og restaurant mv. har fået godkendt lån for ca. 2,8 mia. kr.,
jf. figur 2.
Figur 2. Ansøgende virksomheder fordelt på brancher i procent og godkendt lån i mio. kr.
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Hurtig håndtering af lån og kontrol inden udbetaling
Fra Skattestyrelsen modtog en ansøgning, gik der i udgangspunktet op til fem
hverdage, før lånet blev udbetalt til virksomheden. Inden lånet blev udbetalt, foretog Skattestyrelsen blandt andet en kontrol af, om den pågældende virksomhed
skyldte penge til skattemyndighederne eller havde øvrig gæld til det offentlige.
Denne gæld blev dækket, før lånet blev udbetalt til virksomheden.
Ud af de 7,4 mia. kr. er næsten 3 mia. kr. således blevet modregnet eller tilbageholdt på grund af ubetalte skattekrav eller gæld til det offentlige.
Nye initiativer på vej
Coronakrisen påvirker fortsat danske virksomheder og lønmodtagere, hvorfor der
løbende iværksættes yderligere likviditetstiltag. Regeringen og Folketingets partier har netop vedtaget en A-skattelåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder fra starten af februar 2021 kan søge om at få et nyt rentefrit lån, som
dækker januar-betalingen af A-skat og AM-bidrag.
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Derudover ønsker regeringen at udvide A-skattelåneordningen til også at omfatte
betalingerne af A-skat og AM-bidrag i februar og marts 2021. Samtidig vil regeringen give mulighed for, at også store virksomheder kan anmode om lån efter
den udvidede A-skattelåneordning for betalingerne i februar og marts 2021. Regeringen ønsker også at udskyde den ordinære betalingsfrist i maj måned med
4,5 måneder for alle virksomheder.
Dertil kommer et forslag om en ny momslåneordning, hvor små og mellemstore
virksomheder får mulighed for at låne et beløb rentefrit svarende til den moms,
der skal afregnes den 1. marts 2021. Det forventes, at momslåneordningen kan
åbne for ansøgninger i anden halvdel af marts.
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