Til lovforslag nr. L 208

Folketinget 2020-21

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. april 2021

Forslag
til

Lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat
og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med covid-19, lov om rentefrie lån
svarende til angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af
skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19 og lov om midlertidig
udskydelse af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i
forbindelse med covid-19
(Udvidelse af A-skattelåneordningen og momslåneordningen og udskydelse af betalingsfrister for A-skat og
arbejdsmarkedsbidrag som følge af covid-19 m.v.)
§1
I lov nr. 122 af 30. januar 2021 om rentefrie lån svarende
til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse
med covid-19, som ændret ved § 2 i lov nr. 248 af 23.
februar 2021, foretages følgende ændringer:
1. I § 1 indsættes efter 3. pkt. som nye punktummer:
»Herudover kan virksomheder efter anmodning til toldog skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et
beløb svarende til det beløb, der af virksomheden rettidigt er
indberettet som indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
for afregningsperioden marts 2021, hvis virksomheden i
denne afregningsperiode var omfattet af opkrævningslovens
§ 2, stk. 5, eller svarende til det beløb, der af virksomheden
rettidigt er indberettet som indeholdt A-skat og arbejdsmar‐
kedsbidrag for afregningsperioden april 2021, hvis virksom‐
heden i denne afregningsperiode var omfattet af opkræv‐
ningslovens § 2, stk. 6, jf. dog § 2. Herudover kan virksom‐
heder efter anmodning til told- og skatteforvaltningen som
et rentefrit lån få udbetalt et beløb svarende til det beløb,
der af virksomheden rettidigt er indberettet som indeholdt
A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for afregningsperioden ok‐
tober 2020, hvis virksomheden i denne afregningsperiode
var omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 5 eller 6, jf. dog
§ 2.«
2. I § 1, 4. pkt., der bliver 6. pkt., og § 2, stk. 1, ændres
»1.-3. pkt.« til: »1.-5. pkt.«

3. I § 2, stk. 1, nr. 7, ændres »skatte-, told- eller afgifts‐
svig efter skatte-, told- eller afgiftslovgivningen eller« til:
»overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen eller
skatte-, told- eller afgiftssvig efter«.
4. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »1. november 2021« til: »1.
november 2022«.
5. I § 3, stk. 1, indsættes efter 3. pkt. som nye punktummer:
»Udbetalte lån efter § 1, 4. pkt., skal tilbagebetales senest
den 1. februar 2023 via indbetaling til skattekontoen. Udbe‐
talte lån efter § 1, 5. pkt., skal tilbagebetales senest den 1.
maj 2023 via indbetaling til skattekontoen.«
6. I § 3, stk. 1, 4. pkt., der bliver 6. pkt., ændres »2. og 3.
pkt.« til: »1.-5. pkt.«
7. I § 3, stk. 1, 5. pkt., der bliver 7. pkt., ændres »4. pkt.« til:
»6. pkt.«
8. I § 3, stk. 1, 6. pkt., der bliver 8. pkt., ændres »5. pkt.« til:
»7. pkt.«
9. I § 4, stk. 1, indsættes som 4. og 5. pkt.:
»Anmodning om lån i henhold til § 1, 4. pkt., skal være
modtaget af told- og skatteforvaltningen i perioden fra og
med den 10. maj 2021 til og med den 7. juni 2021. Anmod‐
ning om lån i henhold til § 1, 5. pkt., skal være modtaget
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af told- og skatteforvaltningen i perioden fra og med den 8.
juni 2021 til og med den 22. juni 2021.«
10. I § 4, stk. 2, 2. pkt., ændres »2. og 3. pkt.« til: »2.-5.
pkt.«
11. I § 4, stk. 6, 2. pkt., ændres »stk. 1, 2.-6. pkt.« til: »stk.
1«.

7. I § 7, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Anmodning om lån i henhold til § 1, 3. pkt., skal være
modtaget af told- og skatteforvaltningen i perioden fra og
med den 2. juni 2021 til og med den 16. juni 2021.«
8. I § 10, stk. 2, ændres »1. marts 2022« til: »1. december
2022«.
§3

12. I § 7 ændres »1. marts 2022« til: »1. juni 2023«.
§2
I lov nr. 572 af 5. maj 2020 om rentefrie lån svarende til
angivet moms og lønsumsafgift og fremrykket udbetaling af
skattekreditter m.v. i forbindelse med covid-19, som ændret
ved § 2 i lov nr. 1620 af 17. november 2020 og § 3 i lov nr.
248 af 23. februar 2021, foretages følgende ændringer:
1. I § 1 indsættes som 3. pkt.:
»Endvidere kan virksomheder efter anmodning til toldog skatteforvaltningen som et rentefrit lån få udbetalt et
beløb svarende til virksomhedens rettidigt angivne afgiftstil‐
svar for første kvartal 2021, der havde angivelsesfrist den 1.
juni 2021, jf. dog § 5.«
2. I § 5, stk. 1, nr. 7, ændres »skatte- eller afgiftssvig efter
skatte- eller afgiftslovgivningen eller« til: »overtrædelse af
skatte-, told- eller afgiftslovgivningen eller skatte-, told- el‐
ler afgiftssvig efter«.
3. I § 5, stk. 1, nr. 8, indsættes efter »§ 2, 2. pkt., har skiftet
50 pct. eller mere af ejerkredsen«: », eller som ansøger om
lån i henhold til § 1, 3. pkt., og som i perioden fra og med
den 24. marts 2021 til og med tidspunktet for anmodningen
om lån i henhold til § 1, 3. pkt., har skiftet 50 pct. eller mere
af ejerkredsen«.
4. I § 6, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
»Udbetalte lån efter § 1, 3. pkt., skal tilbagebetales senest
den 1. november 2022 via indbetaling til skattekontoen.«
5. I § 6, stk. 2, 4. pkt., der bliver 5. pkt., ændres »2. pkt.« til:
»3. pkt.«, og i § 6, stk. 2, 5. pkt., der bliver 6. pkt., ændres
»3. pkt.« til: »4. pkt.«

I lov nr. 211 af 17. marts 2020 om midlertidig udskydelse
af angivelses- og betalingsfrister m.v. på skatteområdet i
forbindelse med covid-19, som ændret ved § 11 i lov nr. 572
af 5. maj 2020, § 1 i lov nr. 871 af 14. juni 2020, § 1 i lov
nr. 1620 af 17. november 2020 og § 1 i lov nr. 248 af 23.
februar 2021, foretages følgende ændringer:
1. I § 1 ændres »og for april 2021« til: »for april 2021«,
og efter »den 27. september 2021« indsættes: », og for
maj 2021 er den sidste rettidige betalingsdag den 31. januar
2022«.
2. I § 2 ændres »og for maj 2021« til: »for maj 2021«, og
efter »den 15. oktober 2021« indsættes: », og for juni 2021
er den sidste rettidige betalingsdag den 17. januar 2022«.
3. I § 9, 2. pkt., ændres »1. juni 2022« til: »1. maj 2023«.
§4
Stk. 1. Loven træder i kraft den 5. maj 2021, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikraft‐
trædelse af lovens § 1, nr. 4, og § 2. Ministeren kan herunder
fastsætte, at dele af loven træder i kraft på forskellige tids‐
punkter.
Stk. 3. § 1, nr. 11, har også virkning for tilbagebetalings‐
krav, der omfattes af § 4, stk. 6, 1. pkt., i lov om rentefrie
lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
i forbindelse med covid-19 og vedrører indberetninger fore‐
taget før lovens ikrafttræden. § 2, nr. 6, har også virkning for
tilbagebetalingskrav, der omfattes af § 6 a, 1. pkt., i lov om
rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift og
fremrykket udbetaling af skattekreditter m.v. i forbindelse
med covid-19 og vedrører angivelser foretaget før lovens
ikrafttræden.

6. I § 6 a, 2. pkt., ændres »§ 6, stk. 2« til: »§ 6, stk. 1 og 2«.
Folketinget, den 27. april 2021
Karen Ellemann
/ Annette Lind

