
 

 

Økonomisk udfordrede virksomheder har under 

coronakrisen kunnet ansøge om rentefrie moms- 

og skattelån for at styrke likviditeten. Skattestyrel-

sen har godkendt ca. 107.000 lån til godt 51.000 

virksomheder til en samlet værdi af 36 mia. kr. 

Årene 2020 og 2021 har været særligt udfordrende for mange virksomheder 

landet over. For at afbøde de økonomiske konsekvenser af coronakrisen har 

virksomhederne gennem otte låneordninger haft mulighed for at ansøge om 

rentefrie moms- eller A-skattelån svarende til de beløb, virksomhederne løbende 

har meddelt til Skattestyrelsen. 

 

Den første låneordning åbnede for ansøgninger i maj 2020. Skattestyrelsen har 

løbende udbredt kendskabet til lånemulighederne gennem pressemeddelelser 

og målrettede breve til virksomhederne. Der har derudover været kommunika-

tion til diverse brancheforeninger som Danske Revisorer (FSR), Dansk Erhverv og 

SMVdanmark. 

 

Skattestyrelsen har i alt oprettet otte låneordninger, hvoraf tre vedrører moms-

lån, mens de resterende fem vedrører A-skattelån. Med lån for knap 23 mia. kr. 

tegner momslåneordningerne sig for den største andel af det samlede lånebeløb 

på mere end 36 mia. kr. A-skattelånene står for knap 14 mia. kr., jf. figur 1.  

 
Figur 1. Godkendte lånebeløb fordelt på moms- og A-skattelåneordningerne, mia. 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 
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Skattestyrelsen har godkendt rentefrie lån for over 36 mia. kr. under coronakrisen 

 

Side 2 

Langt størstedelen har fået godkendt et lån 

Mange virksomheder har gjort brug af låneordningerne. Skattestyrelsen har i alt 

modtaget og behandlet knap 120.000 låneansøgninger, hvor momslånene står 

for knap 72.000, mens A-skattelånene har affødt knap 48.000 ansøgninger, jf. 

figur 2. 

 

Ud af det samlede antal ansøgninger har Skattestyrelsen kontrolleret og god-

kendt ca. 107.000 ansøgninger til godt 51.000 virksomheder. For momslånene 

er der godkendt godt 65.000 ansøgninger, mens der for A-skattelånene er god-

kendt godt 42.000, jf. figur 2. I alt er 89 pct. af låneansøgningerne blevet god-

kendt.  

 
Figur 2. Samlet antal og godkendte ansøgninger fordelt på type låneordning 
 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 

 

Skattestyrelsen har dermed givet afslag på ca. 13.000 ansøgninger. Afslagene 

skyldes blandt andet virksomheder, der ikke rettidigt har angivet A-skat, AM-bi-

drag eller moms. I nogle tilfælde har Skattestyrelsen givet afslag, fordi virksom-

heden allerede har fået godkendt et rentefrit lån, og kun har mulighed for at op-

tage lånet én gang pr. låneordning. 

Kontrol af udbetaling og hurtig behandling 

Ansøgning om udbetaling af lånet er sket gennem virk.dk, men er behandlet af 

Skattestyrelsen, der i udgangspunktet har behandlet alle ansøgninger om lån in-

den for 12 arbejdsdage.  

 

Skattestyrelsen har kontrolleret alle ansøgninger, inden et lån er blevet udbetalt. 

Gennem kontrollen sikrer Skattestyrelsen, at virksomhederne opfylder betingel-

serne for at få et lån.  
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