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Til Folketinget – Skatteudvalget
Vedrørende L 9 - Forslag til Lov om ændring af 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.
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 12. oktober 2021. Spørgsmålet er stillet efter
ønske fra Louise Schack Elholm (V).

Morten Bødskov
/ Annemette Ottosen

Spørgsmål

Ministeren bedes redegøre for, om der har været uhensigtsmæssigheder i den måde,
hvorpå virksomheder har fået afvist coronalån på pga. små fodfejl.
Svar

Når virksomheder anmoder om et moms- eller A-skattelån, sker der ikke en kreditvurdering af virksomheden. Lånene er til gengæld underlagt visse betingelser for at mindske
statens risiko for tab på låneordningerne. Der er tale om objektive betingelser, så virksomhederne ikke skal gennemgås enkeltvist. Det har muliggjort, at langt størstedelen af
de ca. 115.000 låneanmodninger, der har ført til godkendelse af mere end 107.000 lån til
ca. 51.000 virksomheder, har kunnet behandles inden for 12 bankdage, selv om låneanmodningerne modtages i ”klumper”, når der åbnes for de enkelte låneordninger.
Virksomhederne skal opfylde betingelserne både ved anmodningen om lånet og i hele lånets løbetid. Ophører virksomheden med at opfylde betingelserne i lånets løbetid, opsiges
lånet.
Én af betingelserne for låneordningerne er, at virksomhederne har orden i deres indberetninger af fx A-skat og moms. Det er ikke noget nyt, at virksomheder har pligt til at indberette rettidigt og korrekt om deres skattemæssige indtægter. Det er således en nødvendig
forudsætning for at kunne opgøre virksomhedens skattebetaling. Hvis virksomheden ikke
indberetter, foretages i stedet en ”foreløbig fastsættelse” (dvs. en skønsmæssig fastsættelse
af virksomhedens skattebetaling). En foreløbig fastsættelse indebærer risiko for, at skattebetalingen bliver fastsat for lavt, og at virksomheden har en skattegæld, som Skattestyrelsen ikke kender til. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne foretager indberetninger til
tiden. Derfor udelukkes virksomheder, der har fået en foreløbig fastsættelse, fra låneordningerne.
Skattestyrelsen har fokus på at hjælpe virksomhederne med at huske indberetninger, så de
ikke pga. forglemmelser eller fejl får en foreløbig fastsættelse. Skattestyrelsen sender derfor mindst én påmindelse til virksomhederne ifm. indberetningsfristen. Herudover sendes
der for de fleste typer af indberetninger én eller flere påmindelser for den manglende indberetning. Antallet af påmindelser varierer ift. typen af indberetning, men typisk går der
ca. 3 uger fra indberetningsfristen til en foreløbig fastsættelse (for punktafgiftsområdet
går der dog ca. 10 dage). Fx vil en virksomhed, der har indberetningsfrist for moms den
1. januar, få både en påmindelse og én eller flere rykkere, før den foreløbige fastsættelse
foretages ca. den 22. januar. Hvis virksomheden ikke har oplyst sin mailadresse, kan der
dog ikke sendes en påmindelse eller rykkere.
Skattestyrelsen har oplyst, at der pga. systemfejl i perioden april til juni 2021 ikke blev påmindet for indberetning af lønindkomst i indberetningssystemerne LetLøn og eIndkomst.
Virksomheder, der har forsøgt at indberette for sent efter lønmånedens udgang, har dog
fået en fejlmeddelelse om, at der ikke kan indberettes løn med tilbagevirkende kraft.
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Herudover har Skattestyrelsen iværksat en række tiltag, der skal oplyse virksomhederne
grundigt om betingelserne for optagelse af rentefrie lån. Ved hver ansøgningsperiode for
en ny låneordning har Skattestyrelsen udsendt breve til virksomheder herom, og det har i
de fleste breve været fremhævet, at virksomhederne skal overholde indberetningsfristerne. Dette fremgår desuden af ansøgningsblanketten på virk.dk, hvor virksomheden
via en tjekboks har bekræftet at være bekendt med betingelserne for låneordningerne.
Herudover er det i de fleste godkendelsesbreve, som virksomhederne får tilsendt ved tildeling af lånet, fremhævet med et selvstændigt afsnit, at virksomheden skal overholde
indberetningsfristerne. Det samme fremgår af Skatteforvaltningens hjemmeside
www.skat.dk/corona, ligesom der er foretaget partnerskabskommunikation til Danske
Revisorer (FSR), Dansk Erhverv, SMVdanmark, HORESTA m.fl.
Virksomhederne – store som små – bliver således orienteret grundigt og påmindet om, at
de skal huske at indberette deres skatte- og afgiftskrav, da det er en betingelse for at
kunne få og opretholde et lån, og har således gode muligheder for at huske at indberette
for at undgå en foreløbig fastsættelse. Virksomhederne kan også altid rette henvendelse til
Skattestyrelsen, hvis de er i tvivl om en indberetning.
På baggrund heraf finder jeg, at håndteringen af afvisning eller opsigelse af coronalån er
sket på en hensigtsmæssig måde, og at reglerne herom er udtryk for en rimelig balance
mellem på den ene side hensynet til virksomhedernes behov for lån og på den anden side
hensynet til at mindske statens risiko for tab på låneordningerne.
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