
 

 

Udvidelse af momslåneordning  
 

Danske virksomheders likviditet er fortsat under pres som følge af coronakrisen. Særligt restaurati-

onsbranchen, hoteller, rejsebureauer og butikker mv. forventes at være presset på deres omsæt-

ning. Der er et politisk ønske om, at virksomhederne kommer så godt som muligt igennem krisen. 

Derfor foreslår regeringen at stille yderligere likviditet til rådighed for virksomhederne. 

 

For at styrke mellemstore virksomheders likviditet yderligere foreslår regeringen, at disse virksom-

heder får mulighed for at låne et beløb rentefrit, svarende til den moms der skal afregnes for 1. kvar-

tal 2021 senest den 1. juni 2021.  

 

Ikrafttrædelse forudsætter forudgående lovgivning samt it-tilpasning. Momslånene skal senest til-

bagebetales den 1. november 2022. Det forventes, at låneordningen kan åbne for ansøgninger 

primo juni.  

 

Det skønnes, at mellemstore virksomheder skal indbetale op til ca. 19 mia. kr. i moms i juni 2021. 

Den nye momslåneordning stiller således ca. 19 mia. kr. i ekstra likviditet til rådighed for mellem-

store virksomheder.  
 

 

 Eksempel  

Mellemstor virksomhed 
En mellemstor virksomhed, som er omfattet af låneordningen, vil i gennemsnit kunne låne ca. 
250.000 kr. rentefrit i op til 17 måneder.  
 

  

Initiativet kommer oveni regeringen og Folketingets øvrige tiltag, der har stillet likviditet til rådighed 

for danske virksomheder for godt 490 mia. kr., samt hjælpepakkerne, hvor der er udbetalt ca. 31 

mia. kr. 

 

Betingelserne for at være omfattet af ordningen er nærmere beskrevet i boks 1. 
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 Boks 1 
Betingelser for at være omfattet af låneordningen 

- Mellemstore virksomheder, der er momsregistreret for kvartalet, og som angiver 
moms rettidigt for 1. kvartal 2021 er omfattet af låneordningen. 

- For at reducere statens risiko for tab på låneordningen og for at overholde EU’s 
statsstøtteregler vil visse virksomheder ikke være omfattet af låneordningen. Ek-
sempelvis vil virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og li-
kvidation ikke være omfattet. Endvidere vil der ske modregning ved restancer. 

 
 

 


