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Yderligere likviditet til virksomhederne i juni 2021 

Coronakrisen har haft store negative økonomiske konsekvenser for danske virk-
somheder og lønmodtagere. Særligt restaurationsbranchen, rejsebureauer, hoteller, 
butikker og frisører har været hårdt ramt på deres omsætning. Danmark er be-
gyndt at genåbne gradvist, men der er fortsat behov for restriktioner, der begræn-
ser virksomhedernes muligheder og aktiviteter. Derfor ønsker regeringen og Fol-
ketingets partier at gennemføre yderligere initiativer, der stiller likviditet til rådig-
hed for virksomhederne, for at give virksomhederne en hjælpende hånd, mens 
samfundet genåbnes.  

Regeringen og Folketingets partier har således besluttet at udskyde betalingsfri-
sterne for A-skat og AM-bidrag i juni 2021 for alle virksomheder til januar 2022. 
Herudover har regeringen og Folketingets partier besluttet at forlænge tilbagebeta-
lingsfristen for det eksisterende A-skattelån for januar 2021 (som kun omfatter de 
små og mellemstore virksomheder), der ellers skal tilbagebetales den 1. november 
2021, til november 2022, dvs. med 12 måneder. 

Alle virksomheder vil hermed få øget likviditet i juni 2021 ved at få udskudt beta-
lingsfristen for juni-betalingen med ca. 7 måneder. Herudover vil de små og mel-
lemstore virksomheder, der har et A-skattelån for januar 2021, få udskudt tilbage-
betalingsfristen for lånet med ca. 12 måneder. Det vil samlet stille yderligere 28 
mia. kr. i likviditet til rådighed for virksomhederne. 

Tabel 1 
Nye likviditetstiltag 

 

Likviditetsinitiativer Betalingsfrist 
(før) 

Betalingsfrist 
(efter) 

Likviditet stillet til 
rådighed (mia. kr.) 

Udskydelse af den ordinære betalingsfrist 
for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i juni 
2021 for alle virksomheder 

SMV’er 10. juni 2021 
 

31. jan. 2022 
 27 

Store virk-
somheder 30. jun. 2021 17. jan. 2022 

Udskydelse af tilbagebetalingsfrist for A-
skattelåneordning for indbetalt A-skat og ar-
bejdsmarkedsbidrag i januar 2021  

SMV’er 1. nov. 2021 1. nov. 2022 1 

Kilde: Skatteministeriet 

 
Herudover er perioden uden loft på skattekontoen forlænget til den 1. maj 2023, 
så virksomheder, der ikke ønsker at gøre brug af de udskudte betalingsfrister, kan 
indbetale et beløb svarende til afregningen af A-skat og AM-bidrag til normale be-
talingsfrister.  

Erfaringer med tidligere låneordninger viser, at ordningerne i stort omfang netop 
anvendes af de brancher, der er hårdt ramt af nedlukningerne, jf. figur 1. Det er 
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derfor forventningen, at de nye tiltag også i vidt omfang vil hjælpe hoteller, restau-
ranter samt kultur- og fritidslivet. 

Figur 1 
Udnyttelse af de rentefri låneordninger for A-skat, AM-bidrag, moms og lønsumsafgift 

 

Anm.: Den angivne udnyttlese dækker over A-skattelån for januar 2021, A-skattelån for februar og marts 2021, 
momslåneordning for marts 2020 og momslåneordning for marts 2021 pr. 21. april 2021.  

Kilde: Skatteministeriet 
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Gennemsnitlig værdimæssig andel af godkendte lån relativt til potentialet fordelt på alle låneordninger
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