Juni 2020

Skattestyrelsen
godkender momslån
til 20.300 virksomheder
Siden den 5. maj har Skattestyrelsen modtaget og
behandlet ansøgninger om rentefrie moms- og
lønsumsafgiftslån. Foreløbigt har godt 20.300 virksomheder fået godkendt lån for 6 mia. kr.
Små og mellemstore virksomheder har gennem den seneste måned haft mulighed for at styrke deres likviditet ved at ansøge om et rentefrit lån, der svarer til
den moms, de indberettede i marts. Ligeledes har virksomheder, der afregner
lønsum efter den såkaldte metode 4, kunnet søge et rentefrit lån svarende til
den lønsumsafgift, de indberettede i april.
Siden den 5. maj har godt 22.200 virksomheder ansøgt om et rentefrit lån. Skattestyrelsen har under behandlingen af ansøgningerne sikret, at virksomhederne
opfylder en række kriterier for at få udstedt lån. Fx skal virksomhederne have
indsendt momsangivelsen i marts måned til tiden. Fristen for at ansøge om lån er
mandag den 15. juni 2020.
Omkring 20.300 virksomheder har indtil videre fået godkendt ansøgninger for i
alt 6 mia. kr., jf. figur 1. Det svarer til, at 91 pct. af de behandlede ansøgninger er
imødekommet.
Figur 1. Akkumuleret antal godkendte lån og lånebeløb
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Side 2

Det er især virksomheder inden for brancherne handel, hotel og restaurant mv.
samt erhvervsservice med henholdsvis 36 pct. og 18 pct., der tegner sig for
hovedparten af ansøgningerne, jf. figur 2. Virksomheder inden for brancherne
handel, hotel og restaurant mv. har samlet fået godkendt lån for ca. 2,3 mia. kr.
Figur 2. Ansøgende virksomheder fordelt på brancher i procent
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Omkring 1.900 virksomheder har foreløbigt fået afslag på optagelse af et rentefrit moms- eller lønsumsafgiftslån. Afslagene gives hovedsageligt, fordi virksomhederne ikke har indsendt momsangivelsen i marts måned til tiden, eller hvis en
virksomhed indenfor de seneste tre år har fået skønnet deres moms, afgifter
eller A-skat af Skattestyrelsen, fordi virksomhederne ikke rettidigt har indsendt
en angivelse.
Penge udbetales fem dage efter godkendelse
Fra Skattestyrelsen modtager en ansøgning, går der op til fem hverdage, før lånet udbetales til virksomheden. Inden lånet udbetales, foretages en kontrol af,
om den pågældende virksomhed skylder penge til Skattestyrelsen eller har øvrig
gæld til det offentlige. Denne gæld vil blive dækket, før lånet udbetales til virksomheden. Skattestyrelsen har indtil videre nedbragt virksomhedernes gæld under inddrivelse med 800 mio. kr. Herudover er en andel af lånene anvendt til at
dække virksomhedernes øvrige krav på Skattekontoen, hvis de ikke er betalt.
Figur 3. Status en uge inden ansøgningsfristen den 15. juni 2020
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