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Besvarelse af spørgsmål 225 alm. del stillet af udvalget den 14. marts 

2022 efter ønske fra Mette Hjermind Dencker (DF). 

 

Spørgsmål: 

Vil ministeren give et skøn over, hvor mange af de anslåede 50.000 virk-

somheder, som den 1. april skal skaffe likviditet til betaling af moms for to 

hele år, der vil gå konkurs, og hvilke tanker gør ministeren sig om dette 

mulige udfald? 

 

Svar: 

Indledningsvist vil jeg bemærke, at lånene for A-skat, AM-bidrag og moms 

hører under Skatteministeriet. Jeg har derfor indhentet bidrag fra Skattemi-

nisteren, der oplyser:  

 

”Regeringen har i samarbejde med et bredt flertal af Folketingets partier 

under coronakrisen vedtaget en række hjælpepakker med henblik på at 

styrke virksomhedernes likviditet. Der er blandt andet stillet likviditet til 

rådighed for virksomhederne i form af lån fra skatteforvaltningen, hvor 

virksomheder, der skulle have indbetalt skatter og afgifter, har fået mulig-

hed for at låne beløbet hos skattemyndighederne. 

 

Det er ikke – som det fremgår af spørgsmålet – to års moms, som nogle 

virksomheder skal betale tilbage den 1. april 2022. Betalingsfristen den 1. 

april omfatter lån for op til tre afregninger af moms, A-skat og AM-bidrag. 

Der er 44.800 virksomheder, som har betalingsfrist den 1. april 2022, som 

samlet set skal betale 63.760 lån tilbage. Mange virksomheder har kun ud-

nyttet én af de tre lånemuligheder, som skal betales tilbage den 1. april, 

mens andre har udnyttet to eller tre af lånemulighederne. Virksomhederne 

har også haft nogle ordinære frister for moms, som ikke er blevet udskudt.  

 

Når vi kigger på, hvordan det går med virksomhedernes tilbagebetaling af 

både udskudte frister og med betaling af de helt almindelige frister, som 

løbende forfalder, kan vi se, at det går godt med virksomhedernes beta-

lingsevne, og at langt de fleste kan betale deres skat.  

 

Som en hjælp til de virksomheder, som vil have vanskeligt ved at betale 

pengene tilbage den 1. april 2022, har regeringen sammen med et bredt 
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flertal i Folketinget derfor besluttet, at virksomhederne får mulighed for at 

oprette en samlet og lang afdragsordning hos skatteforvaltningen med sæd-

vanlige rentevilkår for de lån, der skal tilbagebetales den 1. april 2022. 

Samtidig kan virksomhederne også udnytte garantiordningerne i Vækstfon-

den og EKF Danmarks Eksportkredit frem til juni 2022.  

 

Hvis en virksomhed ikke kan opfylde betingelserne for at oprette en af-

dragsordning eller få et banklån og dermed ikke kan betale lånet, vil lånet 

sammen med evt. anden gæld blive sendt til inddrivelse hos Gældsstyrel-

sen. Det forhold, at en virksomhed har fået overdraget sin skattekontogæld 

til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, er ikke ensbetydende med, at der bliver 

indledt en konkursbehandling af virksomheden.  

 

For ikke at modarbejde formålene med hjælpepakkerne sker Gældsstyrel-

sens inddrivelse under hensyntagen til, at sunde virksomheder kan komme 

gennem Covid-19. Gældsstyrelsen foretager en konkret vurdering af virk-

somhedens situation og gældens opståen. Herudover kan Gældsstyrelsen, 

på baggrund af en virksomheds anmodning og en konkret vurdering, ac-

ceptere en afdragsordning, hvis virksomheden ikke har likvide midler til at 

betale skyldige skatter og afgifter mv., og likviditetsproblemerne kan anses 

for midlertidige og forbigående.  

 

Skatteministeriet har ikke foretaget et konkret skøn for, hvor mange virk-

somheder, der vil gå konkurs, når de skal tilbagebetale det rentefri lån, som 

de har fået fra skatteforvaltningen. Skatteministeriet har for alle låneord-

ningerne foretaget skøn for, hvor stort tabet herved forventes at blive. Det 

samlede tab fra alle låneordninger er skønnet til ca. 1,7 mia. kr. inkl. den 

seneste udskydelse af lån, der forfaldt før den 1. april 2022 til den 1. april 

2022, jf. SAU alm. del. spm. 667 2020-21. Heraf vedrører ca. 1,2 mia. kr. 

de lån, der forfalder til betaling den 1. april 2022.”  

 

Afslutningsvist kan jeg bemærke, at virksomheder, der har været berørt af 

restriktioner i perioden den 1. december 2021 til den 28. februar 2022, kan 

fortsat søge om kompensation frem til den 31. marts 2022. Hvis virksom-

hederne har søgt inden den 1. marts 2022, kan virksomhederne forvente 

ansøgningen sagsbehandlet inden den 1. april 2022, hvilket yderligere bi-

drager til virksomheders likviditet.  

 

Erhvervsstyrelsen har indtil videre modtaget ca. 16.000 ansøgninger for pe-

rioden den 1. december 2021 til den 28. februar 2022 og har pr. 21. marts 

2022 truffet afgørelse i over 80 pct. af ansøgningerne. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Simon Kollerup 
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