
 

 

Skattestyrelsen har i 2021 modtaget og be-
handlet over 32.000 ansøgninger og godkendt 
rentefrie A-skattelån for 8,9 mia. kr. Få brancher 
tegner sig for hovedparten af de godkendte lå-
nebeløb. 
 
For at styrke danske virksomheders likviditet under corona-krisen er der oprettet 

flere låneordninger, hvor virksomheder har kunnet ansøge om rentefrie lån sva-

rende til den A-skat og det AM-bidrag, virksomhederne tidligere har angivet.  

 

Indtil videre er tre A-skattelåneordninger afsluttet og opgjort i 2021. Det har været 

muligt at ansøge på forskellige tidspunkter i perioden fra 3. februar til og med den 

7. maj 2021.  

 

Skattestyrelsen har løbende udsendt pressemeddelelser for at øge kendskabet til 

lånemulighederne. Derudover er der sendt breve med information om lånene til 

de virksomheder, styrelsen har skønnet kunne bruge ordningerne. 

 

I alt har Skattestyrelsen på tværs af de tre låneordninger modtaget og behandlet 

over 32.000 ansøgninger om rentefrie A-skattelån i 2021. Samlet er over 27.000 

ansøgninger blevet godkendt til et lånebeløb på ca. 8,9 mia. kr., jf. figur 1.  

 

Der er godkendt flest lån i forbindelse med A-skattelåneordning III, hvor både små, 

mellemstore og store virksomheder har haft mulighed for at ansøge, og hvor det 

var muligt at ansøge om lån for to skattebetalinger på én gang.  

 
Figur 1. Nøgletal for A-skattelåneordning I-III 
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Side 2 

 

 

Skattestyrelsen har givet afslag på knap 5.000 ansøgninger, hvilket svarer til 15 

pct. af ansøgningerne. Virksomheder har eksempelvis fået afslag, hvis de ikke har 

angivet A-skat, eller fordi de allerede har fået godkendt et lån gennem én af A-

skatteordningerne, og har ansøgt igen om den samme låneordning.  

 

Få brancher står for størstedelen af godkendte lån 

Virksomheder inden for brancherne industri, handel og videnservice står for den 

største andel af de godkendte lånebeløb. Videnservice omfatter blandt andet råd-

givning om management, IT, reklame samt revisions- og advokatvirksomhed. De 

tre brancher står for i alt ca. 4,5 mia. kr. af det godkendte lånebeløb, jf. figur 2. Det 

svarer til over halvdelen af beløbet. 

 

Samtidig står brancherne handel, hoteller og restauranter samt videnservice for 

størstedelen af ansøgningerne med henholdsvis 21 pct., 16 pct. og 10 pct., jf. figur 

2. 

 

Det varierer, hvor meget de forskellige brancher benytter lånemulighederne. Skat-

testyrelsens tal viser for eksempel, at branchen kultur og fritid står for 3 pct. af de 

godkendte ansøgninger om rentefrie skattelån i 2021, og har fået godkendt lån 

for ca. 220 mio. kr. Det svarer til, at branchen har udnyttet knap 20 pct. af bran-

chens lånepotentiale. Til sammenligning har industrivirksomhederne udnyttet ca. 

16 pct. af potentialet for deres branche. 

 
Figur 2. Godkendte ansøgninger fordelt på brancher i procent og godkendt lån, mio. kr.               
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Side 3 

Hurtig håndtering af lån og modregning inden udbetaling  

Skattestyrelsen kontrollerer alle ansøgninger inden et lån bevilliges for at sikre, at 

virksomhederne opfylder betingelserne for at få et lån. Kontrollen gennemføres, 

så virksomhederne får svar på deres ansøgninger om lån inden for 12 arbejds-

dage.  

 

Skattestyrelsen kontrollerer blandt andet, om den enkelte virksomhed skylder 

penge til skattemyndighederne eller har øvrig gæld til det offentlige. Denne gæld 

dækkes, før lånet udbetales til virksomheden. Ud af de 8,9 mia. kr. er 6,7 mia. kr. 

således blevet modregnet eller tilbageholdt på grund af ubetalte skattekrav eller 

gæld til det offentlige. 

 

Yderligere lånemulighed åben indtil 22. juni 2021 

Skattestyrelsen åbnede tirsdag den 8. juni for A-skattelåneordning V. Virksomhe-

der kan med ordningen ansøge om at låne den A-skat og det AM-bidrag, som de 

rettidigt har angivet for oktober 2020.  

 

Ansøgningerne om udbetaling af lånet skal ske gennem virk.dk, men behandles af 

Skattestyrelsen, der behandler alle ansøgninger om lån inden for 12 arbejdsdage. 

Sidste ansøgningsfrist for lånet er den 22. juni 2021, og lånet skal tilbagebetales 

den 1. maj 2023.  
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