
 

 

Juni 2020 

Skattestyrelsen har fra den 5. maj og frem til an-

søgningsfristen den 15. juni bevilliget rentefrie 

moms- og lønsumsafgiftslån til ca. 23.600 virk-

somheder. Virksomhederne har i alt fået godkendt 

rentefrie lån for godt 6,8 mia. kr. 

For at styrke danske virksomheders likviditet under coronakrisen har små og mel-

lemstore virksomheder fra den 5. maj til den 15. juni 2020 kunnet ansøge om et 

rentefrit lån, der svarer til den moms, virksomhederne indberettede i marts eller 

den lønsumsafgift, de indberettede i april.  

 

For at oplyse om lånemuligheden har Skattestyrelsen i maj sendt breve til de om-

kring 300.000 virksomheder, Skattestyrelsen vurderede, kunne benytte sig af mu-

ligheden for at få et rentefrit moms- eller lønsumsafgiftslån. Derudover har Skat-

testyrelsen løbende udsendt pressemeddelelser for at øge kendskabet til lånemu-

ligheden. 

 

Frem til ansøgningsfristen den 15. juni har knap 26.100 virksomheder ansøgt om 

et rentefrit lån. Det svarer til, at Skattestyrelsen har modtaget ca. 635 ansøgninger 

om dagen. 

 

Af de 26.100 ansøgende virksomheder har ca. 23.600 virksomheder fået god-

kendt ansøgninger for i alt godt 6,8 mia. kr, jf. figur 1. Det svarer til, at 90 pct. af de 

behandlede ansøgninger er imødekommet.  

 

Lånene er rentefrie og løber frem til den 1. april 2021. 

 
Figur 1. Status efter udløb af ansøgningsfristen 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 

 

 

 

Skattestyrelsen godkender 
rentefrie lån for 6,8 mia. kr.  



  

 

Side 2 

Lån til især handel, hoteller og restauranter 

De rentefrie moms- og lønsumsafgiftslån har især være benyttet inden for bran-

cherne handel, hotel og restaurant mv. samt erhvervsservice, som står for hen-

holdsvis 36 pct. og 18 pct. af ansøgningerne, jf. figur 2. 

 

Virksomhederne inden for brancherne handel, hotel og restaurant mv. samt er-

hvervsservice har tilsammen fået godkendt lån for ca. 3,7 mia. kr. Det svarer til 

mere end halvdelen af det samlede lånebeløb. Alene virksomhederne inden for 

brancherne handel, hotel og restaurant mv. har fået godkendt lån for ca. 2,5 mia. 

kr., jf. figur 2.  
 

Figur 2. Ansøgende virksomheder fordelt på brancher i procent og mio.kr. 
 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 

 

 

10 pct. har fået nej til lån 

Skattestyrelsen har under behandlingen af ansøgningerne sikret, at virksomhe-

derne opfylder en række kriterier for at få udstedt lån. I alt har 2.500 virksomheder 

fået afslag, hvilket svarer til 10 pct. af ansøgningerne.  

 

For knap 60 pct. af disse virksomheder skyldes afslaget, at de afviste virksomhe-

der ikke har indsendt deres momsangivelse i marts måned til tiden, jf. figur 3.  

 

En anden hyppig årsag er, hvis virksomheden inden for de seneste tre år har fået 

skønnet deres moms, afgifter eller A-skat af Skattestyrelsen, fordi virksomhederne 

ikke har indsendt en angivelse. 20 pct. af afslagene er givet med den begrundelse, 

jf. figur 3. 

 

Skattestyrelsen har desuden registreret og meddelt afslag til virksomheder, der 

har ansøgt flere gange. Det gælder 16 pct. af afslagene, jf. figur 3. 
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Side 3 

Figur 3. Årsag til afslag på lån i procent 

 

Kilde: Skattestyrelsen. 

 

 

Modregning i gæld inden udbetaling 

Inden lånet er udbetalt til virksomhederne, er der foretaget en kontrol af, om den 

pågældende virksomhed skylder penge til Skattestyrelsen eller har gæld under 

inddrivelse i Gældsstyrelsen. Denne gæld vil blive dækket, før lånet udbetales til 

virksomheden.  

 

Skattestyrelsen har indtil videre nedbragt virksomhedernes gæld under inddri-

velse med godt 800 mio. kr. Herudover er lånene anvendt til at dække virksom-

hedernes krav under opkrævning på Skattekontoen, hvis de ikke er betalt.  
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