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Faktaark 

Forlænget tilbagebetalingsfrist for nye 
A-skattelån 
 
Coronakrisen presser mange virksomheder på likviditeten. For at afbøde de negative økonomiske 

konsekvenser af coronakrisen er der gennemført en række økonomiske hjælpepakker, der har til 

formål at holde hånden under både danske virksomheder, selvstændige og lønmodtagere. Regerin-

gen har senest foreslået nye A-skattelåneordninger for februar og marts 2021 og en ny momslåne-

ordning for marts 2021, der stiller likviditet til rådighed for 170 mia. kr.  

 

Udjævning af tilbagebetalingstidspunkt for A-skattelåneordningen 
For at hjælpe de virksomheder, der gør brug af de nye låneordninger, foreslår regeringen nu at ud-

skyde tilbagebetalingstidspunkterne for A-skattelåneordningerne for februar- og martsbetalingerne 

i 2021 til et senere tidspunkt. For de virksomheder, der både gør brug af A-skattelåneordningerne i 

februar og marts 2021 og momslåneordningen i marts 2021, vil det betyde, at virksomhederne und-

går at have seks betalinger, der forfalder i februar 2022.  

 

Tilbagebetalingstidspunktet for februarbetalingen i 2021 udskydes fra den 1. februar 2022 til den 1. 

april 2022. Det stiller likviditet på 26 mia. kr. til rådighed for virksomhederne i yderligere to måneder. 

Tilbagebetalingstidspunktet for martsbetalingen i 2021 udskydes fra den 1. februar 2022 til den 1. 

juni 2022. Det stiller likviditet på 53 mia. kr. til rådighed for virksomhederne i yderligere fire måneder.  

 

Eksempel   
 

En virksomhed, der både benytter sig af de nye A-skattelåneordninger og den nye momslå-

neordning, vil have op til seks betalinger i februar 2022.  

 

Med de udskudte tilbagebetalingsfrister vil samme virksomhed få spredt tilbagebetalin-

gerne ud, så virksomheden undgår at skulle tilbagebetale lån fra både de nye A-skattelåne-

ordninger og den nye momslåneordning i samme måned.  

 

 

Som følge af forslaget om udskydelse af tilbagebetalingsfristen for de nye A-skattelån foreslås det 

også, at perioden, hvor loftet på skattekontoen er ophævet, tilsvarende forlænges til den 1. juni 

2022. Ophævelsen giver mulighed for fleksibel tilbagebetaling af lånene, så virksomheder, der øn-

sker at betale lånene tilbage før tid, kan gøre det. 


