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Faktaark om rentefrie skattelån 

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 

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 pres-

semeddelelser for at øge kendskabet til lånemulighederne. 

  

I alt har Skattestyrelsen modtaget ca. 22.300 ansøgninger om et rentefrit lån via de to A-skattelåneord-

ninger, der har været åbne i perioden fra den 3. februar til den 8. april 2021. Samlet er ca. 17.500 an-

søgninger blevet godkendt til rentefrie skattelån for ca. 3,3 mia. kr., jf. figur 1. 

Figur 1. Nøgletal for A-skattelåneordninger 

Kilde: Skattestyrelsen. 

Skattestyrelsen har dermed givet ca. 4.800 ansøgninger afslag på optagelse af et rentefrit lån. Afsla-

gene 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 af 3 

På landsplan er der godkendt flest ansøgninger fra virksomheder i Region Hovedstaden. Skattestyrelsen 

har godkendt ca. 6.400 ansøgninger fra virksomheder i regionen, hvor der samlet er godkendt rentefrie 

skattelån for ca. 1,4 mia. kr. Det svarer til, at et rentefrit lån i gennemsnit udgør ca. 210.000 kr. 

 

Til sammenligning er der godkendt færrest ansøgninger fra virksomheder i Region Nordjylland. Her har 

Skattestyrelsen godkendt ca. 1.900 ansøgninger til  rentefrie skattelån for ca. 300 mio. kr. Herved udgør 

et rentefrit lån i gennemsnit ca. 160.000 kr. i regionen. 

 

Størrelsen på det rentefrie lån afspejler den ansøgende virksomheds A-skat og det AM-bidrag. Forskelle 

i de regionale gennemsnit er således et udtryk for, at nogle regioner rummer større virksomheder end 

andre. 

Figur 2. Regional fordeling over antal godkendte ansøgninger og lånebeløb  

Kilde: Skattestyrelsen. 

 

Af vestegnskommunerne er der samlet set godkendt flest ansøgninger om rentefrie skattelån i Høje-

Taastrup Kommune. Skattestyrelsen har godkendt 242 ansøgninger om lån fra virksomheder til en 

værdi af ca. 67 mio. kr. fordelt på de to låneordninger, jf. tabel 1. De rentefrie lån udgør dermed i gen-

nemsnit ca. 275.000 kr.  
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Samtidig er der godkendt færrest ansøgninger i Vallensbæk Kommune. Her har Skattestyrelsen god-

kendt 49 ansøgninger om lån til en værdi af ca. 5 mio. kr. , jf. tabel 1. Det svarer til, at et rentefrit lån i 

gennemsnit udgør ca. 100.000 kr.  

 

Selvom virksomheder kun har kunnet få godkendt lån én gang pr. låneordning, har de haft mulighed 

for at ansøge om lån i forbindelse med den første og anden A-skattelåneordning. Der vil derfor højst 

sandsynligt være virksomheder, der er repræsenteret to gange i den samlede opgørelse.  

 

Tabel 1. Kommunal fordeling over anvendelsen af A-skattelåneordning I og II                                               

 Samlet Låneordning 1 Låneordning 2 

Kommune 
Godkendte lån, 

antal 

Værdi af lån, 

mio. kr. 

Godkendte lån, 

antal 

Værdi af lån, 

mio. kr. 

Godkendte lån, 

antal 

Værdi af lån, 

mio. kr. 

Høje-Taastrup Kommune         242  67 109                   10  133                   57  

Brøndby Kommune         110  44 55                      5  55                  38  

Hvidovre Kommune         168  36 80                      9  88                   28  

Albertslund Kommune         155  33 80                      7  75                   25  

Rødovre Kommune         106  29 47                      5  59                   24  

Glostrup Kommune            51  9 26                     3  25                     6  

Ishøj Kommune            54  6 31                      2  23                     3  

Vallensbæk Kommune            49  5 26                     3  23                      2  

Kilde: Skattestyrelsen. 

Anm: Evt. afvigelser skyldes afrunding af tallene. 


