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Regeringen og finanssektoren har en fælles interesse i, at de lån, som virksomhe-
derne har optaget hos Skatteforvaltningen uden en forudgående kreditvurdering 
for indbetalt moms, lønsumsafgift, A-skat og AM-bidrag, bliver betalt tilbage, og 
at sunde virksomheder kommer godt ud på den anden side af krisen. Samtidig er 
det vigtigt, at urentable virksomheder ikke fastlåses unødigt længe gennem rentefri 
finansiering fra staten, og at der i takt med pandemiens aftagen også vendes grad-
vist tilbage til almindelig, privat, markedsbaseret finansiering.  
 
Da COVID-19-pandemien ramte Danmark og resten af verden i foråret 2020, 
vidste ingen, hvor lang tid pandemien reelt ville vare. Virksomhedernes aktivitet 
og indtjening forsvandt pludselig, samtidig med at usikkerheden steg. Derfor 
havde virksomhederne akut brug for likviditet. Den ekstraordinært usikre situation 
medførte, at Regeringen og Folketingets partier stillede ekstra likviditet til rådig-
hed for virksomhederne ved at udskyde betalingsfrister og senere ved at indføre 
rentefri låneordninger for indbetalt moms, lønsumsafgift, A-skat og AM-bidrag. 
Det bidrog til at reducere antallet af konkurser blandt normalt levedygtige virk-
somheder, som var midlertidigt hårdt ramt af restriktioner og sundhedsmæssige 
inddæmningstiltag.  
 
Behovet for fortsat likviditetsstøtte fra staten er aftaget i takt med, at pandemien 
har varet i snart 1½ år, vaccineudrulningen er godt i gang, og økonomien har haft 
tid til at tilpasse sig. Normaliseringen af efterspørgsel og produktion har siden 
genåbningen givet stor fart i dansk økonomi, og aktivitet og beskæftigelse er nu på 
samme niveau som før pandemien.  
 
Regeringen og Finans Danmark noterer sig, at bankerne vil gøre en stor indsats 
for at give kreditværdige og levedygtige virksomheder, der har fået lån fra Skatte-
forvaltningen, et nyt lån i banken, når lånet til Skatteforvaltningen forfalder til be-
taling. I vurderingen af levedygtighed vil bankerne bl.a. se på den sandsynlige ind-
tjening hos virksomhederne i den økonomiske situation, der tegner sig i kølvandet 
på det seneste halvandet års corona-krise. Finanstilsynet har oplyst, at Finanstilsy-
net vil udvise fleksibilitet i forhold til bankernes håndtering af lånene.  
 
For virksomheder, hvor kapitalgrundlaget er tabt, vil der være brug for kapitaltil-
førsel eller en gradvis genetablering af kapitalgrundlaget via ny indtjening, før de 
kan opnå bankfinansiering. Her bidrager statens afdragsordning, hvorigennem be-
talingerne udjævnes, med et pusterum til disse virksomheder, så de senere kan 
opnå bankfinansiering. 
 
De nærmere vilkår for løbetid og rente aftales mellem virksomheden og banken 
under iagttagelse af den finansielle regulering.  
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Parterne er enige om, at aftrapning af de statslige låneordninger vil kunne føre til, 
at nogle virksomheder ikke vil kunne videreføre deres aktiviteter, men at største-
delen af virksomhederne i dansk erhvervsliv er sund og stærke. 
 
Regeringen og Finans Danmark noterer sig, at bankernes lån vil blive givet på ri-
melige vilkår med respekt for virksomhedernes nuværende økonomiske situation 
og udviklingsperspektiver, og hvor pris- og rentevilkår ikke vil overstige det ni-
veau, som bankerne normalt tilbyder. Dette vil ske under hensyntagen til virksom-
hedernes ekstraordinære situation som følge af coronakrisen og på en måde, hvor 
bankerne vil hjælpe så mange virksomheder som muligt videre.  
 
Finans Danmark noterer sig, at Regeringen vil arbejde for at forlænge garantiord-
ningerne i Vækstfonden og EKF Danmarks Eksportkredit til udgangen af 2021. 
Muligheden for at kunne yde lån med 80 til 90 pct. statsgaranti er et sikkerhedsnet 
for nogle af de virksomheder, der grundet den økonomiske påvirkning fra Covid-
19 ikke kvalificerer sig til et banklån på sædvanlige markedsvilkår. Herudover kan 
lån med en tilknyttet statsgaranti i de fleste tilfælde være mere økonomisk attrak-
tivt for virksomhederne end en afdragsordning på skattegælden. 
 
Regeringen noterer sig, at den finansielle sektor med erklæringen tager et medan-
svar for genopretningen af dansk økonomi. Det ligger i forlængelse af fælleserklæ-
ringen fra foråret 2020, som førte til, at bankerne gav for over 100 mia. kr. i co-
rona-relaterede kredittilsagn. 
 
 


