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Rentefrit lån af moms og lønsumsafgift 

Moms 

Nu er det muligt at søge om at få den seneste indberettede moms udbetalt som et rentefrit lån. 

Virksomheder med halvårsmoms kan låne momsen for andet halvår 2019. Virksomheder på 

kvartalsmoms kan låne momsen for fjerde kvartal 2019. 

Lønsumsafgift 

Virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter metode 4 fx læger, tandlæger, fysioterapeuter, 

vognmænd og kultursektoren kan søge om lønsumsafgiftslån. 

Virksomheder, som indberetter lønsumsafgift pr. kvartal kan ansøge om et lån på et beløb, der 

svarer til den lønsumsafgift, virksomheden har indberettet for 1. kvartal 2020. 

Alle virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, indberetter lønsumsafgift af 
overskud/underskud for indkomståret 2019 eller for et forskudt indkomstår, der træder i stedet for 
indkomståret 2019. De kan ansøge om et lån på et beløb, der svarer til en fjerdedel af afgiftens 
størrelse af overskuddet for indkomståret 2019 eller for det forskudte indkomstår. 

Hvis virksomheden både er kvartalsafregnende og har indberettet et overskud for indkomståret 
2019, kan virksomheden ansøge om begge lån (hvis de andre betingelser i øvrigt er opfyldt). 

Gældende for både moms og lønsumsafgift 

Ansøgningen skal ske senest 15. juni 2020 på virk.dk og kan søges af virksomheden selv eller os. 

Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021 medmindre virksomhedens registrering ophører 

eller inddrages. 

Virksomheder, som har gæld til det offentlige, kan også bruge lånemuligheden. I så fald bliver lånet 

ikke udbetalt til virksomheden, men bliver i stedet brugt til at dække virksomhedens gæld, så 

virksomheden reelt opnår rentefri udsættelse af betalingen. 

Hvem kan IKKE få lånet: 

• Hvis virksomheden har fået foreløbig fastsat skatter og afgifter indenfor de sidste 3 år. Dog er

det muligt hvis den foreløbig fastsættelse erstattes af en korrekt indberetning.

• Offentlige institutioner

• under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.

• har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11.

• har en fysisk eller juridisk person, som indenfor de sidste 10 år er dømt for skatte- og

afgiftssvig, og som:

o ejer virksomheden
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o reelt driver virksomheden

o er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion

o er filialbestyrer i virksomheden

• har skiftet 50 % eller mere ud af ejerkredsen i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med

15. juni 2020. Du kan dog godt ansøge, hvis du kan vedlægge en revisorerklæring om

ejerskiftet.


