Maj 2021

Skattestyrelsen godkender
17.500 rentefrie skattelån
Ansøgningsperioden for A-skattelåneordning I og II
er afsluttet, og Skattestyrelsen har samlet modtaget og behandlet knap 22.300 ansøgninger om
rentefrie skattelån. Der er godkendt lån for ca. 3,3
mia. kr. i 2021.
For at styrke danske virksomheders likviditet under coronakrisen har virksomheder gennem forskellige låneordninger haft mulighed for at ansøge om et rentefrit
lån hos Skattestyrelsen.
Med A-skattelåneordning I og II har virksomheder af flere omgange, afhængig af
virksomhedsstørrelse, siden den 3. februar 2021 kunnet søge om et rentefrit lån,
der svarer til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne skulle betale i
starten af 2021.
For at oplyse om lånemulighederne har Skattestyrelsen sendt orienteringsbreve
til de virksomheder, der har kunnet benytte sig af låneordningerne. Derudover
har Skattestyrelsen løbende udsendt pressemeddelelser for at øge kendskabet
til lånemulighederne.
I alt har Skattestyrelsen modtaget ca. 22.300 ansøgninger om et rentefrit lån via
de to A-skattelåneordninger, der har været åbne i perioden fra den 3. februar til
den 8. april 2021. Samlet er ca. 17.500 ansøgninger blevet godkendt til rentefrie
skattelån for ca. 3,3 mia. kr., jf. figur 1. Det svarer til, at 79 pct. af de behandlede
ansøgninger er imødekommet af Skattestyrelsen.
Figur 1. Nøgletal for A-skattelåneordninger
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Kilde: Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen har dermed givet ca. 4.800 ansøgninger afslag på optagelse af et
rentefrit lån. Afslagene gives primært, fordi virksomhederne ikke rettidigt har angivet A-skat og AM-bidrag eller ikke er berettiget til det enkelte lån. I nogle tilfælde
gives afslaget dog, fordi en virksomhed allerede har fået godkendt et rentefrit
skattelån og kun har mulighed for at optage lånet én gang pr. låneordning.

Side 2

Få brancher står for størstedelen af de godkendte lånebeløb
Det er virksomheder indenfor brancherne handel samt hoteller og restauranter,
som størstedelen af ansøgningerne kommer fra. Brancherne udgør henholdsvis
22 pct. og 17 pct. af de samlede ansøgninger.
Ses der i stedet på størrelsen af de godkendte lånebeløb, er omtrent halvdelen af
de godkendte lånebeløb fordelt på tre brancher. Det drejer sig om industri, handel
og videnservice, der tilsammen har fået godkendt lån for ca. 1,7 mia. kr., jf. figur 2.
Det skyldes formentlig, at der indenfor disse brancher er flere store virksomheder.
Figur 2. Andel af godkendte ansøgninger fordelt på brancher i procent og værdien heraf i mio. kr.
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Anm.: Data fra A-skattelåneordning I, der løb fra 3. februar til 31. marts 2021, og A-skattelåneordning II, der løb fra 8. marts til 8. april 2021. Al data
er baseret på antal modtagne ansøgninger, og ikke virksomheder. En virksomhed kan søge om A-skattelån op til flere gange - dog kun én gang
per låneordning.
Kilde: Skattestyrelsen.

Yderligere lånemuligheder for virksomhederne
Virksomheder har i perioden fra 9. april til 7. maj 2021 derudover kunnet ansøge
om et rentefrit skattelån gennem A-skattelåneordning III, der svarer til den A-skat
og det AM-bidrag, som små og mellemstore virksomheder rettidigt har angivet
for februar 2021 og store virksomheder har angivet for marts 2021.
Skattestyrelsen skønner, at omkring 140.000 virksomheder er omfattet af den
seneste låneordning. For at gøre virksomhederne opmærksomme på låneordningen, har Skattestyrelsen udsendt information om ordningen direkte til virksomhederne.
Ansøgningerne om udbetaling af lånet skal ske gennem virk.dk, men behandles
af Skattestyrelsen, der behandler alle ansøgninger om lån inden for 12 arbejdsdage. Lånet skal tilbagebetales den 1. juni 2022.
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