Udvidelse af A-skattelåneordning
Coronakrisen påvirker fortsat danske virksomheder og lønmodtagere. Særligt restaurationsbranchen, rejsebureauer, hoteller, butikker og frisører mv. forventes at være hårdt ramt på deres omsætning. Der er et politisk ønske om, at virksomhederne kommer så godt som muligt igennem
krisen. Derfor foreslår regeringen at stille yderligere likviditet til rådighed for virksomhederne.
Der er allerede gennemført en udvidelse af A-skattelåneordningen, så den også omfatter alle
virksomheders betalinger af A-skat og AM-bidrag i februar og marts. Således kan virksomhederne
søge om at få tilbagebetalt den A-skat og det AM-bidrag, som de skal betale i februar og marts
2021, i form af et rentefrit lån.
Regeringen lægger op til at udvide A-skattelåneordningen yderligere, så den også omfatter alle
virksomheders ordinære betaling af A-skat og AM-bidrag i april 2021 og udskudte betaling af Askat og AM-bidrag i maj 2021.
Udvidelsen af A-skattelåneordningen skønnes samlet set at kunne styrke likviditeten for virksomhederne med godt 54 mia. kr.
Eksempel 1
En virksomhed med 10 medarbejdere, der hver har en gennemsnitlig bruttomånedsløn
på 25.000 kr., afregner samlet set AM-bidrag og A-skat på ca. 80.000 kr. månedligt.
Med udvidelsen af A-skattelåneordningen vil virksomheden dermed kunne låne ca.
160.000 kr. rentefrit i næsten 2 år.
Eksempel 2
En stor virksomhed med 50 medarbejdere, der hver har en gennemsnitlig bruttomånedsløn på 25.000 kr., afregner samlet set AM-bidrag og A-skat på ca. 400.000 kr. månedligt.
Med udvidelsen af A-skattelåneordningen vil virksomheden dermed kunne låne ca.
800.000 kr. rentefrit i næsten 2 år.
Ikrafttrædelse forudsætter forudgående lovgivning samt it-tilpasning. Lånene skal senest tilbagebetales henholdsvis den 1. februar 2023 (april-betalingen) og den 1. maj 2023 (maj-betalingen).

Initiativerne kommer oven i regeringen og Folketingets øvrige tiltag, der har stillet likviditet til rådighed for danske virksomheder for godt 490 mia. kr., samt hjælpepakkerne, hvor der er udbetalt
ca. 31 mia. kr.
Betingelserne for at være omfattet af låneordningen er nærmere beskrevet i boks 1.
Boks 1 Betingelser for at være omfattet af den udvidede A-skattelåneordning
-

Virksomheder er omfattet af låneordningen baseret på indberetning af Askat og AM-bidrag, der skal betales i april og maj 2021.

-

For at reducere statens risiko for tab på låneordningen vil visse virksomheder
ikke være omfattet af låneordningen. Eksempelvis vil virksomheder under
konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation ikke være omfattet.
Endvidere vil der ske modregning med restancer til det offentlige. Det svarer
til betingelserne ved momslåneordningen.
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