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Coronalån for knap
14 mia. kr. er tilbagebetalt
Den 1. april 2022 skulle knap 45.000 virksomheder betale rentefrie moms- og A-skattelån for ca.
21,6 mia. kr. tilbage. Mere end 63 pct. af det samlede lånebeløb er blevet betalt, mens der er oprettet betalingsordninger for ca. 6,2 mia. kr.
Folketinget har i 2020 og 2021 vedtaget en række låneordninger for at styrke likviditeten hos økonomisk trængte virksomheder under coronakrisen. Virksomheder har ad flere omgange kunnet ansøge om rentefrie moms- og A-skattelån svarende til de beløb, virksomhederne løbende har angivet til Skattestyrelsen.
I alt skal godt 100.000 aktive lån betales tilbage i løbet af 2022 og 2023. Lånene
er fordelt på knap 48.000 virksomheder og dækker over et beløb på ca. 34 mia.
kr.
Størstedelen af lånene – både målt på antal virksomheder og værdien af lån –
havde frist for tilbagebetaling den 1. april 2022. Her skulle knap 45.000 virksomheder tilbagebetale 21,6 mia. kr. Skattestyrelsens opgørelser viser, at der til dato
foreløbig er tilbagebetalt knap 14 mia. kr., jf. figur 1.
Figur 1. Oversigt over tilbagebetaling af coronalån pr. 28. april 2022
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Kilde: Skattestyrelsen.

6,2 mia. kr. inkluderet i betalingsordninger
Virksomheder, der ikke havde mulighed for at tilbagebetale deres lån den 1. april
2022, kunne frem til den 15. april oprette en betalingsordning hos Skattestyrelsen,
hvis de opfyldte en række betingelser. For eksempel måtte virksomheden ikke i
forvejen have en betalingsordning hos Skattestyrelsen og heller ikke skattegæld
til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
15.000 virksomheder har benyttet sig af muligheden for en betalingsordning på
op til 12 måneder eller en udvidet betalingsordning, der strækker sig op til 24 måneder.
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Betalingsordningerne betyder, at 6,2 mia. kr. af det samlede lånebeløb vil blive
tilbagebetalt gennem rater i op til 24 måneder. Lån, der er inkluderet i betalingsordninger, lagt sammen med betalingerne af lånene, der faldt til betaling ved fristen den 1. april, udgør tilsammen 19,9 af de 21,6 mia. kr.
En virksomhed kan straksindfri en betalingsordning hos Skattestyrelsen og tilbagebetale et lån med dags varsel, hvis den finder alternative lånemuligheder hos
fx egen bank, der eventuelt vil kunne tilbyde mere fordelagtige tilbagebetalingsvilkår.
Ubetalte lån sendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen
Virksomheder, der ikke har betalt eller har oprettet en betalingsordning, vil modtage et rykkerbrev med ny frist for betaling otte hverdage senere. Hvis de ikke reagerer på dette, bliver deres lån sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Inddrivelse af coronalån vil ske i overensstemmelse med Gældsstyrelsens sædvanlige praksis for inddrivelse af virksomheders gæld. Det betyder, at Gældsstyrelsen ud fra virksomhedens økonomiske forhold foretager en konkret vurdering
af, hvilke inddrivelsesskridt der vil være mest egnet til at inddrive gælden. Gældsstyrelsen kan blandt andet modregne i udbetalinger fra det offentlige (fx negativ
moms), foretage udlæg i virksomhedens aktiver og indgive konkursbegæring.
Der kan også som led i inddrivelsen under visse betingelser indgås en korterevarende afdragsordning.
Puljen af virksomheder, der endnu ikke har reageret, hæfter pr. 28. april 2022 for
lånebeløb for i alt 1,7 mia. kr. Der er tale om en aktuel status. Det er derfor endnu
for tidligt at opgøre, hvor stor en andel af ubetalte lån, der efter forgæves rykkere
oversendes til inddrivelse. Tilsvarende vil der i tilfælde af, at betalingsordninger
misligholdes, og lånene forfalder til betaling, ske en tilvækst af gæld under inddrivelse.

www.sktst.dk

Skattestyrelsen er en
del af Skatteforvaltningen

