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Rentefrit moms-, og
lønsumsafgiftslån til små og
mellemstore virksomheder
Regeringen har den 9. april 2020 spillet ud med endnu et initiativ, der skal støtte danske virksomheder, der er ramt af COVID-19 krisen. Regeringen foreslår en ny låneordning for små og mellemstore virksomheder. Lånet vil være baseret på seneste momsindbetaling for små og mellemstore
virksomheder samt lønsumsafgiftsbetalingen for såkaldte metode 4-virksomheder (f.eks. tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa mv.).
Der er tale om et forslag, der skal forhandles på plads
med de øvrige partier i Folketinget. Foreløbig ser forslaget sådan ud:

Hvornår kan der ansøges?

Med henblik på at styrke de små og mellemstore virksomheders likviditet forslår regeringen:

Hvor ansøges der?

• At små og mellemstore virksomheder, der den 2.
marts 2020 har indbetalt moms for 2. halvår og 4.
kvartal 2019 får mulighed for at få udbetalt beløbet
igen som et rentefrit lån.
• At lønsumsafgift, som såkaldte metode 4-virksomheder (f.eks. tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd,
herunder taxa mv.) har indbetalt for 1. kvartal 2020
med frist den 15. april 2020 samt en ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel), kan udbetales som et rentefrit lån.

Der kan anmodes om udbetaling af beløbet i perioden 1.
maj til og med den 15. juni 2020.

Ansøgningen sker via virk.dk. Beløbet ventes udbetalt 5
hverdage efter ansøgning og indsættes på virksomhedens Nemkonto. Hvis en virksomhed har andre ubetalte
krav på Skattekontoen eller krav, der sendt til inddrivelse,
vil der ske modregning.

Hvornår skal lånet tilbagebetales?
Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021, og lånet er rentefrit.
Virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation vil ikke være omfattet af ordningen.

Afslutningsvis
Initiativet forudsætter forudgående lovgivning samt systemtilretninger, og forventes at træde i kraft den 1. maj
2020.
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