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For at afbøde de økonomiske konsekvenser af coronakrisen har regeringen og Folketingets partier 

løbende vedtaget omfattende hjælpepakker for at holde hånden under danske lønmodtagere og virk-

somheder. Der har bl.a. været tilbudt garantiordninger i regi af Vækstfonden mv. og rentefrie låneord-

ninger i Skatteforvaltningen, hvor virksomheder har haft mulighed for at ansøge om et rentefrit lån 

svarende til afregninger af moms, lønsumsafgift og/eller A-skat og AM-bidrag. På den måde har sta-

ten stillet likviditet til rådighed for erhvervslivet. 

 

Efter vinterens og forårets nedlukning i dele af økonomien er der nu igen fremgang i dansk økonomi. 

Der er dog fortsat nogle brancher, som i højere grad har været særligt hårdt ramt af nedlukning end 

andre brancher, og som fortsat har brug for hjælp.  

 

Regeringen og aftalepartierne (Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, 

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet) er derfor enige om at ud-

skyde tilbagebetalingsfristen for de momslån, der forfalder til betaling den 1. november 2021 og den 

1. februar 2022, til den 1. april 2022. Udskydelse af tilbagebetalingsfristerne for lånene giver virksom-

hederne tid til at afvikle eksisterende gæld, så virksomhederne har mulighed for at oprette en samlet 

afdragsordning hos Skatteforvaltningen. Udskydelsen indebærer et mindreprovenu på i alt 120 mio. 

kr., som finansieres af ’krigskassen’.  

 

Regeringen og aftalepartierne er herudover enige om i en midlertidig periode omkring den 1. april 

2022 at udvide den maksimale periode for afdragsordninger på skattekontoen fra 12 til 24 måneder. 

Det vil give virksomhederne mulighed for at oprette en samlet og lang afdragsordning for de moms-

lån, som får udskudt tilbagebetalingsfristen til den 1. april 2022, og det A-skattelån, som i forvejen skal 

tilbagebetales den 1. april 2022. På den måde får virksomheder, der har svært ved at betale et skatte- 

eller afgiftskrav, under visse betingelser mulighed for at udjævne betalingerne over op til 24 måneder 

ved at oprette en afdragsordning på skattekontoen mod en rente på 0,7 pct. pr. måned. 

 

Samtidig lægger regeringen op til at forlænge garantiordningerne i Vækstfonden og EKF Danmarks 

Eksportkredit til udgangen af 2021. Muligheden for at kunne yde lån i op til 6 år med 80 til 90 pct. 

statsgaranti er et sikkerhedsnet for en række af de virksomheder, der grundet den økonomiske på-

virkning fra Covid-19 ikke kvalificerer sig til et banklån på sædvanlige markedsvilkår. 

 

Endelig er regeringen og aftalepartierne enige om at nedsætte loftet for indeståender på skattekon-

toen fra 100 mia. kr. til 350 mio. kr. fra og med den 1. februar 2022. Nedsættelsen følger af, at den fak-

tiske anvendelse af likviditetstiltagene og det konkrete behov for et højere loft nu kendes, og en ned-

sættelse af loftet til det faktiske behov begrænser mulighederne for utilsigtet anvendelse.  
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Regeringen og aftalepartierne anser med denne aftale udfasningen af de statslige likviditetsordninger 

for endeligt afsluttet. 

 

Aftalepartierne accepterer at stemme for lovforslaget, som hastebehandles. 

 


