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BANK OG REALKREDIT, BALANCER, MARTS 2021 

Virksomhedsindlån faldt 
markant i marts 2021 

Danske virksomheder har fra nedlukningens start i 

marts 2020 øget deres indlån hos banker markant, 

men i marts 2021 faldt indlånet med 44 mia. kr. Det 

svarer til en reduktion på knap 10 pct. af virksomhe-

dernes samlede indlån fra 445 mia. kr. i februar 2021 

til 401 mia. kr. i marts 2021.  

Udbytter og udskudte betalinger påvirker indlån 

Marts er kendetegnet ved at særligt de store børs-

noterede virksomheder udbetaler udbytte, hvilket 

påvirker udviklingen i virksomhedernes indlån. En 

anden faktor som påvirker virksomhedernes indlån 

er skatte- og momsbetalinger. 

Den store stigning i virksomhedernes indlån op til 

marts 2021 skyldes blandt andet de udskudte skatte- 

og momsbetalinger fra 2020, der har indgået som 

tiltag i regeringens hjælpepakker. 

En del af de udskudte betalinger fra 2020 fik forlæn-

get deres betalingsfrist til marts 2021, hvilket sam-

men med de ordinære betalinger for marts 2021 kan 

have bidraget til det efterfølgende fald i virksomhe-

dernes indlån. 

Folketinget vedtog i foråret en momslåneordning, 

som tilbød små og mellemstore virksomheder at 

udskyde momsbetalingen for 1. marts 2021 til 1. fe-

bruar 2022. Det skyldes, at flere virksomheder som 

følge af de udskudte betalinger havde udsigt til af-

regning af flere perioders betalinger på samme tid. 

Omfanget af dobbeltbetalinger i marts 2021 er der-

for afhængigt af virksomhedernes brug af låneord-

ningen. 

Få brancher driver faldet i indlån 

Faldet i marts 2021 er i høj grad drevet af enkelte 

brancher. Ud af de 44. mia. kr. stammer over halvde-

len fra virksomheder indenfor brancherne medicinal-

industri, advokatvirksomhed samt bygge- og an-

lægsvirksomhed. Dette er på trods af, at disse bran-

cher i marts 2021 blot tegnede sig for 13 pct. af virk-

somhedernes samlede indlån.  

Selv om stor del af det samlede fald kan tilskrives de 

tre brancher, er faldet i indlån bredt funderet. To ud 

af tre brancher har i marts 2021 således nedbragt 

deres indestående hos pengeinstitutterne. 

KLIK HER FOR YDERLIGERE INFORMATION 

 

 Fald i virksomhedernes indlån i marts     

 

 

 

 

Anm.: Ændringer i indlån ultimo måneden for danske virksomhe-

der i forhold til marts 2020. Betegnelsen virksomheder 

dækker her over danske ikke-finansielle selskaber og per-

sonligt ejede virksomheder.  
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Ændring i indlån ift. marts 2020

Nedlukning marts 2020 - 44 mia. kr.

http://www.nationalbanken.dk/da/statistik/find_statistik/Sider/2021/Bank-og-realkredit-Balancer-20210503.aspx

