Udnyttelse af låneordningerne
Coronakrisen påvirker fortsat danske virksomheder og lønmodtagere, men belaster erhvervslivet meget forskelligt på tværs af brancher. De brancher, der er ramt af nedlukning, er naturligt også betydeligt
ramt økonomisk, mens andre brancher klarer sig bedre igennem krisen.
For at afbøde de økonomiske konsekvenser for virksomhederne, er der gennemført en række låneordninger for moms- og lønsumsafgift og A-skat og AM-bidrag. Regeringen lægger nu op til at udvide låneordningerne, så virksomhederne kan søge om at låne et beløb rentefrit, svarende til den A-skat og det
AM-bidrag, som de skal betale i april og maj 2021, og så mellemstore virksomheder får mulighed for at
låne et beløb rentefrit, svarende til den moms der skal afregnes for 1. kvartal 2021 senest den 1. juni
2021.
Rentefri låneordninger for A-skat og AM-bidrag eller moms er målrettede i det omfang, at det er de virksomheder, der har et behov, der vil søge om et lån.
I foråret 2020 gennemførte regeringen og folketingets øvrige partier en moms- og lønsumsafgiftslåneordning, hvor små og mellemstore virksomheder fik mulighed for at låne det momsbeløb, der skulle betales den 1. marts 2020 for andet halvår og fjerde kvartal 2019. Tilsvarende for virksomheder, der har
afregnet lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4 med frist den 15. april 2020 (fx om tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vognmænd, herunder taxa). Fra disse låneordninger kendes det samlede beløb for godkendte lån på nuværende tidspunkt og viser, at der samlet set er blevet godkendt lån
for ca. 7,4 mia. kr. (inkl. genåbning af ordningen før jul). Heraf har handelsbranchen modtaget knap 2
mia. kr. i rentefrie lån, jf. figur 1.
Figur 1 Udnyttelse af moms- og lønsumsafgiftslåneordningen fra foråret 2020
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Regeringen og folketingets øvrige partier har også gennemført en låneordning, så små og mellemstore
virksomheder fik mulighed for at opnå et rentefrit lån på et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne afregnede i januar 2021. Låneordningen har været åben for ansøgninger fra
den 3. februar 2021. Erfaringer fra ordningen i perioden 3. februar – 10. marts 2021 viser, at der er blevet godkendt lån for ca. 685 mio. kr. i rentefrie lån. Ordningen er åben for ansøgninger frem til 31. marts
2021. Handelsbranchen og hotel- og restaurationsbranchen har sammenlagt fået godkendt lån for
knap 250 mio. kr., jf. figur 2, dvs. godt 1/3 af det samlede beløb fra ordningen.
Figur 2 Udnyttelse af A-skattelåneordningen for januar-betalingen 2021
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Der er også gennemført låneordninger for moms for små og mellemstore virksomheder for den udskudte og ordinære moms, der skal angives og betales i marts 2021, og for A-skat og AM-bidrag for alle
virksomheder i februar og marts 2021, som dækker over ordinære betalinger i februar og marts og en
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udskudt betaling i marts. Udnyttelsesgraden af disse låneordninger kendes dog endnu ikke, og berøres
derfor ikke i dette faktaark.
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