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Side 1/2 

Momslån 
 

Thorbjørn er medlem af skattekontaktudvalget i Skattestyrelsen og har i den forbin-
delse drøftet eventuelle momslån. Endvidere har Skattestyrelsen udsendt breve til 
virksomheder, der har lån, der forfalder 1. april. Vi har prøvet at samle et overblik 
over reglerne. 
 
Flere coronalån skal betales tilbage den 1. april 2022. 
 
Vær særligt opmærksom på at overholde fristerne.  Den 1. april skal i alt tre momslån 
(momslån 1, 2 og 3) samt A-skattelån 2 betales tilbage.  
 
Hvis man ikke kan betale 
For at komme virksomhedernes aktuelle udfordringer med likviditet i møde, tilbydes 
der nu en udvidet betalingsordning, der løber over 24 måneder fremfor 12 måneder, 
pga. coronasituationen. Den udvidede betalingsordning på 24 måneder kan oprettes 
fra den 15. marts til den 15. april. Den oprettes på Skattekontoen under Betalingsord-
ning i TastSelv Erhverv.  
Lånet forrentes med 0,7 % om måneden, hvilket svarer til ca. 11 % pr. år. 
 
Virksomhederne skal opfylde en række betingelser for at benytte sig af ordningen.  
 

• Har virksomheden forfaldne poster på sin skattekonto eller gæld, som er sendt til 
inddrivelse hos Gældsstyrelsen, skal disse gældsposter indfries senest tirsdag den 
22. marts 2022, for at der kan oprettes en afdragsordning. 

• Er virksomheden bagud med fx en momsangivelse og derfor har fået en såkaldt 
foreløbig fastsættelse af skat, moms eller afgifter, skal den manglende indberet-
ning bringes på plads, inden der kan oprettes en afdragsordning. 

• Har virksomheden en igangværende afdragsordning, skal denne indfries i sin hel-
hed ligeledes senest den 22. marts 2022, hvis der skal kunne oprettes en afdrags-
ordning for et momslån, der forfalder til betaling den 1. april 2022. 

• Hvis afdragsordningen ikke overholdes til punkt og prikke, eller betalingsfrister 
for nye poster på skattekontoen ikke overholdes, bortfalder afdragsordningen 
uden varsel. 

 
Det er muligt at oprette en afdragsordning, der ikke kun omfatter de momslån, der 
forfalder den 1. april 2022, men også gældsposter, der forfalder på et senere tids-
punkt. Det kan f.eks. Være momslån, der forfalder den 1. november 2022. Det bety-
der dog , at virksomheden kommer til at afdrage på denne inden forfaldstidspunktet. 
Det er ikke muligt at oprette en selvstændig betalingsordning for det andet lån, fordi 
styrelsen ikke accepterer mere end én betalingsordning ad gangen.   
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Side 2/2 

Momslån 
 

Frister og påmindelser 
Man kan se alle virksomhedsfrister på skat.dk/frister, og vil man gerne have påmindel-
ser om kommende frister for ens virksomhed via mail, så oplys virksomhedens mail-
adresse til skattestyrelsen. Se mere om dette på www.skat.dk/fristerpåmail. 
På skat.dk/corona kan man også se både frister for tilbagebetaling af coronalån samt 
frister for ordinær indberetning, udskudte frister mv.  

 
Forlængelse af fristen for at indsende årsrapporten til  

erhvervsstyrelsen. 
 
Der skal efter folketinget sog virksomhedernes opfattelse være tid til at tjekke både 
sorte og røde tal i danske virksomheders årsrapporter for 2021 oven på endnu et år, 
der i perioder har været præget af corona. Derfor fremlægger regeringen et lovforslag 
i Folketinget, der giver virksomheder mulighed for at udskyde afleveringen af årsrap-
porten med en måned gældende for regnskabsår der udløb med udgangen af 2021.  
Fremover vil fristen blive rykket permanent, således at fristen fremover vil være 6 
måneder efter regnskabsårets afslutning. For regnskabsår der slutter med udgangen 
af  2021 vil fristen være 30. juni 2022. 
 

Håndværkerfradrag 
 
Husk at 1. april er sidste frist for at anvende reglerne om fradrag for håndværkerud-
gifter. 
 
Fradrag for serviceudgifter fortsætter. 
 
Reglerne for 2022 er følgende: 
 
Fradrag for serviceydelser: 6.400 kr. pr person 
 
Fradrag for håndværksydelser: 
1/1 – 31/3 – 22: 12.900 kr. pr. person 
Fra 1/4 - 22:  0 kr. pr. person. 

 


