Juni 2021

34.000 virksomheder har
fået godkendt rentefrie
momslån i 2021
Den seneste ansøgningsrunde om rentefrie
momslån er afsluttet. Skattestyrelsen har i alt
modtaget og behandlet 37.000 ansøgninger og
godkendt lån for 13,4 mia. kr. Få brancher står
for størstedelen af de godkendte lån.
For at styrke danske virksomheders likviditet under corona-krisen har små og mellemstore virksomheder, der rettidigt har angivet moms den 1. marts 2021, kunnet
ansøge om at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.
Det betyder, at små virksomheder har haft mulighed for rentefrit at låne den
moms, der vedrører 1. og 2. halvår 2020, mens mellemstore virksomheder kunne
låne den moms, der vedrører 3. og 4. kvartal 2020. Låneordningen var åben fra
17. marts til 14. april 2021.
Skattestyrelsen har sendt breve til de omkring 260.000 virksomheder, styrelsen
har skønnet kunne bruge ordningen. Af brevene er fremgået information om betingelser for lånet, og hvordan man ansøger.
I alt har Skattestyrelsen modtaget over 37.000 ansøgninger om et rentefrit momslån, og godkendt lån til knap 34.000 virksomheder for samlet ca. 13,4 mia. kr., jf.
figur 1.
Figur 1. Antal godkendte ansøgninger og værdien heraf i mia., akkumuleret.
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Værdien af godkendte lån

Kilde: Skattestyrelsen.

Antal ansøgninger

Side 2

Få brancher står for størstedelen af godkendte lån
Virksomheder inden for brancherne handel, bygge og anlæg samt videnservice
har særligt benyttet det rentefrie momslån og står samlet for lidt under halvdelen
af de godkendte ansøgninger.
Det er samtidig også her, at de største lånebeløb er blevet godkendt. Samlet er
der godkendt lån for knap 7 mia. kr. til virksomheder inden for disse brancher, hvor
handelsbranchen alene står for ca. 4 mia. kr., jf. figur 2.
Lånepotentialet varierer mellem brancher, hvorfor der for nogle brancher vil være
relativt større lånebeløb tilgængeligt. Derfor er der heller ikke nødvendigvis en
sammenhæng mellem andelen af ansøgninger pr. branche og størrelsen på de
godkendte beløb.
Figur 2. Ansøgende virksomheder fordelt på brancher i procent og godkendt lån, mio. kr.
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Kontrol inden udbetaling og hurtig behandling
Skattestyrelsen kontrollerer alle ansøgninger, inden et lån udbetales. I forbindelse
med kontrollen sikrer Skattestyrelsen, at virksomhederne opfylder betingelserne
for at få et lån.
Skattestyrelsen har givet afslag til ca. 3.000 virksomheder, hvilket svarer til ca. 8
pct. af ansøgningerne. Virksomheder har eksempelvis fået afslag, hvis de ikke har
indberettet moms til tiden, eller fordi de tidligere har søgt og allerede fået et lån.
Ansøgning om udbetaling af lånet er sket gennem virk.dk, men er behandlet af
Skattestyrelsen, der i udgangspunktet har behandlet alle ansøgninger om lån inden for 12 arbejdsdage. Lånet skal tilbagebetales 1. februar 2022.
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