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Med henblik på at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19 for særligt erhvervslivet 
lancerer regeringen løbende initiativer og hjælpepakker. Regeringens initiativer styrkes løbende, 
hvorfor det kan være vanskeligt at have et fuldt overblik over indholdet i alle regeringens 
initiativer. 

Vi har derfor samlet et overblik over de væsentligste initiativer, som er blevet iværksat som følge 
af COVID-19. Oversigten opdateres løbende.

Hvad venter vi på?

• Erhvervsstyrelsens vejledning til kompensation for faste omkostninger vil blive opdateret, når 
de nye justeringer er vedtaget af Folketinget. 

• Medio maj åbnes ny ansøgningsrunde for lønkompensationsordningen og 
kompensationsordning for selvstændige og freelancere. Vejledningerne vil blive opdateret, 
når ansøgningsrunderne åbner.
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Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 14. marts 2020 aftale om en midlertidig

lønkompensationsordning for fyringstruede lønmodtagere, som ved aftale af 30. marts 2020 blev

udvidet og ved aftale af 18. april 2020 forlænget.

Lønkompensationsordningen har til formål at sikre virksomheder, der er udfordret af corona-

krisen, mulighed for i en periode at hjemsende medarbejdere med fuld løn i stedet for at afskedige

medarbejderne.

Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juli 2020.

LØNKOMPENSATIONSORDNING FOR 
CORONARAMTE VIRKSOMHEDER

Ordningen omfatter alle private virksomheder, som er registreret i CVR, herunder personligt ejede
virksomheder, selskaber, fonde og foreninger.

Du kan anvende ordningen, hvis virksomheden står over for at skulle varsle afskedigelser af
mindst 30% af medarbejderne eller mere end 50 ansatte.

HVEM KAN BRUGE ORDNINGEN?

HVOR MEGET BETALES I KOMPENSATION?

For ansatte funktionærer udgør lønkompensationen 75 pct. af de samlede lønudgifter for de

hjemsendte medarbejdere, dog højst 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat funktionær.

For ikke-funktionærer udgør lønkompensationen 90 pct. af lønudgiften, dog maksimalt 30.000 kr.

pr. måned pr. fuldtidsansat.

Virksomheder kan få lønkompensation i 4 måneder fra 9. marts til 8. juli 2020.

Der ydes dog ikke lønkompensation for de dage, hvor de hjemsendte lønmodtagere bruger ferie,

afspadsering eller anden opsparet frihed eller holder tjenestefri uden løn, se nedenfor.

Virksomheder kan desuden ikke få dækket lønomkostninger, som også dækkes via andre

støtteordninger, herunder f.eks. støtteordningen for arrangører af større arrangementer.
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For at få støtte skal din virksomhed opfylde følgende betingelser:

1. De hjemsendte medarbejdere skal være ansat inden den 9. marts 2020.

2. Virksomheden må ikke hjemsende medarbejdere uden løn.

3. Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden.

4. De hjemsendte medarbejdere må ikke udføre arbejde i perioden.

5. Virksomheden kan på nuværende tidspunkt kun søge om lønkompensation én gang i
perioden fra 9. marts til 8. juni 2020. Opstår der behov for yderligere hjemsendelser, kan
der dog ansøges igen. Med forlængelsen af ordningen vil virksomheder der allerede har
søgt om kompensation skulle fra medio maj genansøge om forlængelse af perioden fra 9.
juni til 8. juli 2020.

6. Hver enkelt hjemsendt lønmodtager skal i løbet af kompensationsperioden afvikle 5 dages
ferie, afspadsering eller anden opsparet frihed, for hele perioden. Har medarbejderen ikke
5 dages opsparet ferie eller afspadsering mv. til gode, kan medarbejderen vælge at holde
tjenestefri uden løn eller aftale at anvende opsparet frihed, som medarbejderen opnår ret
til på et senere tidspunkt, f.eks. ved at tage forskud på ferie fra det nye ferieår.

7. Ordningen ophører, hvis virksomheden efter indtræden i ordningen varsler eller afskediger
medarbejdere som følge af økonomiske årsager.

Man kan som virksomhed godt træde ind i ordningen, selv om der forud for dette er foretaget
afskedigelser af medarbejdere som følge af corona-krisen. En virksomhed kan derfor godt
vælge at afskedige en del af sine medarbejdere, og derefter hjemsende andre medarbejdere
omfattet af ordningen. Der kan dog ikke opnås lønkompensation for de allerede opsagte
medarbejdere.

Hvis virksomheden efter at være indtrådt i ordningen afskediger ansatte som følge af
økonomiske årsager, stopper ordningen for hele virksomheden. Virksomheden vil dog i dette
tilfælde beholde den allerede modtagne kompensation for perioden frem til
udtrædelsestidspunktet.

Hjemsendelsen af medarbejdere kan ske med blot én dags varsel.

Det er igennem hele perioden muligt at genindkalde medarbejderne hele dage med en dags 
varsel. Det antal hele dage medarbejderen er genindkaldt bliver efterfølgende modregnet det 
allerede modtaget beløb. 

BETINGELSER
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Ordningen kan illustreres således:  

EKSEMPEL PÅ LØNKOMPENSATION

Har din virksomhed 20 ansatte til en gennemsnitlig løn på 35.000 kr., og forventer din
virksomhed at varsle fyring og hjemsendelse af 15 ansatte, kan konsekvenserne for marts og
april vises således:

Marts

April

t.kr. 

Normal månedsløn på 35 t.kr. til 20 ansatte 700.000 

Lønkompensation på 30 t.kr. for 15 ansatte fra staten i 2/3 måned (300.000) 

Reduktion i feriepengehensættelse med 20% for 15 ansatte (157.500) 

Personaleomkostninger for din virksomhed 242.500 

34,6% 

t.kr. 

Normal månedsløn på 35 t.kr. til 20 ansatte 700.000  

Lønkompensation på 30 t.kr. for 15 ansatte fra staten i en måned (450.000) 

Personaleomkostninger for din virksomhed 250.000 

35,7% 

Den for april måned indeholdte kildeskat vedrørende AM-bidrag og A-skat på f.eks. 280 t.kr.

(40%) skal først betales 10. september 2020, da betalingsfristen for indeholdt AM-bidrag og A-

skat for april, maj og juni for små og mellemstore arbejdsgivere er blevet forlænget med 4

måneder.

x x x
x x

FERIE

Medarbejderen 
beholder sit 

arbejde og sin 
fulde løn

FRA STATEN FRA VIRSKOMHEDEN

75% 25%

Staten betaler 75% af 
medarbejderens løn
(dog maks. 30.000 kr.)

Virksomheden 
betaler 25% af 

medarbejderens løn

Medarbejderen giver 
afkald på 5 feriedage

Eksemplet viser månedslønnet medarbejder
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For at få lønkompensation skal man indsende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen.

Virksomheden skal ved ansøgning afgive oplysning på tro og love om det antal medarbejdere,

der hjemsendes samt deres cpr.nr., arbejdstid og løn. Virksomheden skal desuden oplyse og

begrunde, hvor længe der forventes at være behov for at hjemsende medarbejderne, idet

hjemsendelsen senest skal afsluttes den 8. juli 2020. Finansudvalget har den 29. april 2020

godkendt straksudbetaling (aktstykke 155).

Efter udbetalingen skal virksomheden dokumentere medarbejdernes lønniveau, at

medarbejderne har været ansat før den 9. marts 2020, og at virksomheden har hjemsendt de

omfattede medarbejdere i den angivne periode. Erhvervsstyrelsen vil i den forbindelse pålægge

enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

ANSØGNING OG DOKUMENTATION
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Flere virksomheder oplever en markant nedgang i deres omsætning som følge af corona-krisen,

men har fortsat omkostninger til husleje og andre faste omkostninger.

Folketingets partier er blevet enige om at holde hånden under de hårdest ramte virksomheder

ved at tilbyde dem en midlertidig kompensation for virksomhedernes faste omkostninger.

Kompensationsordningen er baseret på følgende principper:

1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation

2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme
(mere end 35 pct.)

3. Kompensationen målrettes faste omkostninger og udgør mellem 25 og 80 pct.

4. Kompensation dækker perioden 9. marts til 8. juni 2020 og udbetales hurtigst muligt.
Kompensationsordningen er udvidet til at gælde frem til 8. juli 2020. Virksomheden kan
derfor enten søge kompensation for 3 eller 4 måneder. Ønskes det at udvide sin allerede
indsendte ansøgning med perioden 9. juni – 8. juli 2020 kan virksomheden ansøge om
forlængelse af kompensationsperioden til fire måneder.

5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre end ansøgt på baggrund af, skal
kompensationen betales tilbage.

6. Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100 pct. af de
faste omkostninger i lukkeperioden.

KOMPENSATION FOR VIRKSOMHEDERS FASTE 
OMKOSTNINGER
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Som det fremgår, dækkes faste omkostninger med 25 – 80 % i op til 4 måneder, hvis

virksomhedens omsætningsfald i Danmark er på mere end 35 %. I ordningen kan virksomheder få

godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige

kontraktbundne udgifter som leasingafgifter.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres, er følgende:

• 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.

• 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.

• 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct.

Herudover vil virksomheder, som er påbudt lukket og som ingen omsætning har i perioden, blive

kompenseret med 100 pct. af de omfattede faste omkostninger, så længe forbuddet er

gældende.

Der kan ikke søges om kompensation, hvis de faste omkostninger udgør mindre end 16.666 kr.

(12.500 kr. hvis tre måneder) i perioden. Der kan omvendt højst opnås kompensation for 110

mio. kr. (82,5 mio. kr. hvis tre måneder) pr. virksomhed i perioden.

For at modtage udbytte på mere end 60 mio. kr. er det som udgangspunkt en betingelse, at

virksomheden ikke har kapitalafgang, herunder udbetaler udbytte, eller foretager aktietilbagekøb,

i regnskabsår med balancedag i 2020 og 2021, hvilket skal bekræftes ved en erklæring.

Kapitalafgang mv. kan dog ske, hvis et aktietilbagekøb sker som følge af individuel aftale med

medarbejdere i virksomheden eller virksomhedens datterselskab eller virksomhedens

bestyrelsesmedlemmer indgået før den 9. marts 2020.

Virksomheder kan søge om kompensation ved at indsende en revisorpåtegnet opgørelse over de

faste omkostninger i de tre foregående måneder, dvs. for perioden 1. december 2019 til 29.

februar 2020. Den forventede omsætningsnedgang som følge af corona-krisen skal opgøres for

hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 8. juli 2020 med reference til perioden 1. april

2019 til 30. juni 2019.

For virksomheder, der ikke har haft omsætning i denne periode danner perioden fra og med den

1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen.

For virksomheder, der ikke har haft omsætning i perioden frem til 29. februar 2020, danner

perioden fra stiftelsestidspunktet frem til og med den 9. marts 2020 grundlag for opgørelsen.

Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.
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Virksomheder der grundet helt særlige omstændigheder ikke vurderer, at de nævnte

referenceperioder giver et retvisende sammenligningsgrundlag for virksomheden, kan søge om

at anvende en referenceperiode, der som minimum opgøres over tre sammenhængende

måneder. Denne referenceperiode skal starte den 1. april 2019 eller senere og slutte senest den

9. marts 2020.

Kompensationen for faste omkostninger kan ikke overstige den nominelle nedgang i

omsætningen fra referenceperioden til kompensationsperioden (som kan være enten tre

måneder eller fire måneder).

Virksomheden skal ved ansøgningen bekræfte på tro og love, at omsætningen er faldet i

perioden, som der søges kompensation for.

Ansøgning om kompensation skal ske senest den 31. august 2020. Det skal i ansøgningen

angives om ansøgningen omfatter en kompensationsperiode på tre eller fire måneder.

Virksomheder kan kun få kompensation udbetalt én gang. Dog gælder følgende undtagelser:

Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kan i ansøgningen særskilt anmode om

kompensation for perioden, hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent.

Virksomheder der har ansøgt om kompensation for en kompensationsperiode på tre måneder,

kan ansøge om yderligere kompensation i følgende tilfælde:

Hvis virksomheden kan søge om kompensation på mere end 60 mio. kr.

Virksomheden kan søge om forlængelse af kompensationsperioden til fire måneder, og modtage

en for hele perioden reguleret kompensation efter reglerne for en kompensationsperiode på fire

måneder.

Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, hvis ansøgningen udløser

kompensation.

Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol af de oplysninger som virksomheden har søgt

kompensation på baggrund af. Virksomheden skal derfor senest den 8. december 2020 indsende

en opgørelse over virksomhedens faktiske omsætning samt virksomhedens faktiske faste

omkostninger i kompensationsperioden til Erhvervsstyrelsen.
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Den 19. marts 2020 blev regeringen og alle Folketingets partier enige om en

kompensationsordning for selvstændige erhvervsdrivende, herunder også selskaber.

Hjælpepakken består i, at selvstændige og små- og mellemstore virksomheder med under 25

ansatte samt freelancere vil få mulighed for at få delvis kompensation for deres tabte indtjening.

Den midlertidige kompensationsordning for selvstændige betyder, at selvstændige, der oplever

mere end 30 % nedgang i omsætningen som konsekvens af corona-krisen, kan få en midlertidig

og delvis kompensation fra staten.

Kompensationen vil udgøre 90 % af virksomhedens omsætningstab, dog maksimalt kr. 23.000 pr.

måned. Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en

medarbejdende ægtefælle. Er der flere ejere, opgøres loftet for hver ejer (pr. cpr.nr.).

Kompensationen er skattepligtig.

Det er en forudsætning for at få kompensation, at virksomheden maksimalt har 25 ansatte, og at

virksomheden har haft en gennemsnitlig omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned. Det er

endvidere et krav, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på mere end 800.000 kr. i

2020.

Det er også en forudsætning, at virksomheden ikke får dækket de samme omkostninger fra andre

støtteordninger indført som følge af COVID-19.

Ordningen for selvstændige er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 pct. ejerskab og

arbejder i virksomheden. Den selvstændige og virksomheden skal desuden være registreret i CVR-

og CPR-registrene for at være omfattet. Virksomheden skal have været registreret i CVR senest

den 1. februar 2020.

Ordningen omfatter også freelancere og andre selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et

fald i A-indkomsten og B-indkomsten på 30 %. Også her vil kompensationen udgøre 90 % af

omsætningstabet, dog maksimalt kr. 23.000 pr. måned.

Kompensationsordningen kan – ligesom for lønmodtagere - højest vare i fire måneder fra den 9.

marts 2020 til den 8. juli 2020.

For at få kompensation skal virksomhederne ansøge herom på Erhvervsstyrelsens

virksomhedsportal www.virksomhedsguiden.dk. I forbindelse med ansøgningen skal der afgives

en tro- og loverklæring, ligesom virksomhedsejeren skal begrunde det forventede omsætningstab

som følge af COVID-19.

KOMPENSATIONSORDNINGER FOR SELVSTÆNDIGE 
OG FREELANCERE
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FREELANCERE MV. MED BÅDE A- OG B-INDKOMST
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Ordningen om kompensation til freelancere, der er ramt af indtægtstab som følge af COVID-19,

indebærer at alene B-indkomst tages i betragtning og kompenseres for. Dette har ramt mange

freelancere mv., som har en indtægt sammensat af både A- og B-indkomst.

Med et aktstykke har Folketingets Finansudvalg imødekommet denne skævhed, og iværksat en

ordning for freelancere mv., som har en sammensat indtægt.

Den nye ordning omfatter freelancere mv., som opfylder følgende betingelser:

1. Har haft en samlet A- og B-indkomst eller overskud ved selvstændig virksomhed på 

minimum 10.000 kr. pr. måned det seneste år, hvoraf mindst 5.000 kr. skal have været B-

indkomst.

2. Den gennemsnitlige månedlige A-indkomst må ikke have oversteget 20.000 kr. i 2019.

3. Beskæftigelsesgrad i relation til A-indkomsten må ikke gennemsnitligt overstige 55% pr. 

måned.

4. A- og B-indkomsten kommer fra aktiviteter, der er omfattet af en særlig positiv liste af 

aktiviteter, der kan karakteriseres som arbejdsindsats. Denne positiv-liste kendes ikke 

endnu.

5. Freelanceren mv. må ikke være berettiget til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage 

offentlige ydelser som f.eks. kontanthjælp.

6. Forventer at opleve et fald i A- og B-indkomsten på minimum 30% i perioden fra 9. marts 

2020 til 8. juli 2020, sammenholdt med samme periode i 2019.

Den samlede A- og B-indkomst, som opgjort på selvangivelse for 2020, må ikke overstige

800.000 kr. Kommer indkomsten op over dette beløb, skal kompensationen betales tilbage med

tillæg af renter.

Kompensationen kan udgøre 90% af A- og B-indkomsten i perioden 9. marts – 8. juli 2020, dog

maksimalt 20.000 kr. pr. måned.

Man kan ikke få kompenseret de samme tab fra flere forskellige støtteordninger indført som følge

af COVID-19 eller for tab, som med rimelighed kunne være undgået.

Kompensationen er skattepligtig for modtageren.



ANSØGNING OG DOKUMENTATION
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Hvis du allerede har ansøgt om kompensation efter den hidtidige ordning for freelancere, der

alene dækker B-indkomst, kan man:

• Trække sin ansøgning efter den hidtidige ordning tilbage og søge i den nye ordning, hvis man 
ikke har fået udbetalt kompensation endnu.

• Søge igen i den nye ordning, hvis man allerede har fået udbetalt kompensation efter den 
hidtidige ordning. Dog vil den allerede udbetalte kompensation blive modregnet, inden 
kompensationen udbetales.

Hvis du endnu ikke har ansøgt om kompensation i den hidtidige ordning for freelancere, der alene

dækker B-indkomst, skal du ved ansøgningen vælge, hvilken af de to ordninger man vil ansøge

efter.

Det bemærkes, at der som udgangspunkt vil være krav om anvendelse af revisorbistand i

forbindelse med ansøgning om kompensation, ligesom der skal afgives en tro- og loveerklæring

på, at de oplysninger som der søges kompensation på baggrund af, er korrekte.



NY LOV OM RENTEFRIT LÅN, FREMRYKKET 
SKATTEKREDIT OG FORLÆNGEDE BETALINGSFRISTER

Folketinget har tidligere vedtaget at styrke virksomhedernes likviditet ved at forlænge fristen

for virksomhedernes indbetaling af A-skat, B-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms.

Virksomheder med halvårlig eller kvartalsvis momsangivelse er betalingsfristen for henholdsvis

1. halvår 2020 og 1. kvartal 2020 udskudt.

Udskydelsen af betalingsfristerne omfattede imidlertid ikke momsen for andet halvår af 2019

eller fjerde kvartal 2019, selv om denne moms er angivet og betalt i 2020. Det retter den nye lov

nu op på, ved at små og mellemstore virksomheder, der har angivet moms for 2. halvår eller 4.

kvartal 2019, kan få denne moms tilbagebetalt som en rentefrit lån fra staten.

Store virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over 50 mio. kr., som angiver moms

månedsvist, er ikke omfattet af ordningen.

RENTEFRI LÅN VED TILBAGEBETALING AF MOMS 
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Folketinget har den 30. april 2020 vedtaget en lov, der i forbindelse med coronakrisen skal styrke

virksomhedernes likviditet med følgende nye tiltag på skatteområdet:

1. Virksomheder, der har angivet moms for andet halvår af 2019 eller fjerde kvartal 2019, kan 
få udbetalt momsen igen som et rentefrit lån frem til den 1. april 2021.

2. Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4 (læger, tandlæger, fysioterapeuter, 
vognmænd m.fl), kan få udbetalt lønsumsafgiften for 1. kvartal 2020 samt 25% af 
lønsumsafgiften af overskuddet for indkomståret 2019 som et rentefrit lån.

3. For de samme virksomheder udskydes fristen for angivelse og betaling af lønsumsafgift for 
2. og 3. kvartal 2020 til henholdsvis den 1. september og 16. november 2020.

4. Der gives mulighed for at få fremrykket udbetalingen af skatteværdien af underskud fra 
forsøgs- og forskningsudgifter (den såkaldte skattekredit) for indkomståret 2019, sådan at 
skattekreditten udbetales inden udgangen af juni 2020.

5. Beløbsgrænsen for den tilladte kreditsaldo på skattekontoen hæves fra 10 mio. kr. til 100 
mia. kr., sådan at virksomhederne ved indbetaling til skattekontoen kan undgå negative 
renter i bankerne.

Fortsættes →



Nogle virksomheder er ikke omfattet af låneordningen:

Virksomheder som er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller

tvangsopløsning vil ikke kunne udnytte låneordningen. Derudover er virksomheder, der er blevet

pålagt et krav om at stille sikkerhed efter opkrævningslovens § 11, og virksomheder der inden

for de seneste 3 år har fået fastsat et tilsvar af skatter eller afgift m.v. foreløbigt, og som ikke er

erstattet af en angivelse for afregningsperioden, være udelukket fra ordningen.

Virksomheder der har en fysisk eller juridisk person, som er ejer af virksomheden, reelt driver

virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i

virksomheden, og som inden for de sidste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig efter

skatte- eller afgiftslovgivningen er også undtaget fra ordningen.

Desuden vil virksomheder, som i perioden fra og med den 9. april 2020 til og med den 15. juni

2020 udskiftet 50 pct. eller mere af ejerkredsen, være undtaget, medmindre de kan fremlægge

en revisorerklæring om, at ejerskiftet er sket med henblik på at drive virksomheden videre.

Endelig vil virksomheder, der ikke opfylder betingelserne for at modtage statsstøtte, være

udelukket fra ordningen.

Der vil være mulighed for at søge om udbetaling af det rentefri lån i en begrænset periode frem

til og med den 15. juni 2020. Ansøgning om udbetaling skal ske via virk.dk.

Udbetaling af beløbet vil som udgangspunkt ske inden for 5 bankdage efter modtagelsen af

ansøgningen, medmindre der vurderes at være behov for at foretage kontrol af ansøgningen.

Udbetalingen sker via skattekontoen efter modregning af eventuel skattegæld eller gæld

overgivet til inddrivelse.

Udbetalte lån skal tilbagebetales senest den 1. april 2021 via indbetaling til skattekontoen.

Ophører virksomhedens momsregistrering skal lånet dog tilbagebetales inden for 14 dage.

Udskydelsen af betalingsfristerne for moms har ikke hjulpet de ikke-momspligtige

virksomheder, der i stedet betaler lønsumsafgift. Blandt disse virksomheder, er virksomheder,

som afregner lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4. Det drejer sig om bl.a. læger,

tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd, bedemænd og undervisere.

ÆNDRET BETALINGSFRIST OG TILBAGEBETALING AF 
LØNSUMSAFGIFT FOR VISSE VIRKSOMHEDER

STØTTEORDNINGER  |  UDBETALING AF MOMS OG LØNSUMSAFGIFT SOM RENTEFRIT LÅN

Fortsættes →
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For at ligestille disse virksomheder med de momspligtige virksomheder, udskydes

betalingsfristen for lønsumsafgift for 2. og 3. kvartal 2020 nu med henholdsvis 1½ måned og 1

måned, således at der først skal ske betaling henholdsvis den 1. september 2020 og 16.

november 2020.

Samtidig kan de lønsumsafgiftspligtige virksomheder omfattet af metode 4 anmode om at få

udbetalt den angivne lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 samt 25% af afgiften beregnet af

overskuddet i 2019, som et rentefrit lån. Betingelserne for disse lån svarer til de rentefri

momslån beskrevet ovenfor.

Selskaber og virksomheder, der afholder udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, har ret

til at fradrage eller afskrive udviklingsomkostningerne. For at give virksomhederne et incitament

til at udvikle nye produkter mv. gælder der særlige regler om forhøjet fradragsværdi for

udviklingsomkostninger, ligesom skatteværdien af underskud, der strammer fra forsøgs- og

forskningsudgifter, kan udbetales kontant som en såkaldt skattekredit. Den kontante udbetaling

kan udgøre op til 5,5 mio. kr.

Med den nye lov får selskaber m.v. og selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender

virksomhedsordningen, mulighed for at få fremrykket udbetalingen af skatteværdien af den del

af deres underskud, der stammer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter i indkomståret 2019.

Anmodning om fremrykning af udbetalingen af skattekreditter for indkomståret 2019 skal ske

senest den 15. maj 2020 med henblik på, at udbetalingen kan ske i juni måned.

Anmodningen skal vedlægges oplysninger om karakteren af og størrelsen af de konkrete

udgifter, der er afholdt i indkomståret 2019, og som skal straksafskrives som forsøgs- og

forskningsudgifter. Anmodningen skal påtegnes af en uafhængig godkendt revisor.

Udbetaling vil herefter så vidt muligt ske senest den 30. juni 2020 efter modregning af

eventuelle skyldige skatter og afgifter.

FREMRYKKET SKATTEKREDIT MED 
ANSØGNINGSFRIST 15. MAJ 2020

STØTTEORDNINGER  |  UDBETALING AF MOMS OG LØNSUMSAFGIFT SOM RENTEFRIT LÅN
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MULIGHED FOR STØRRE INDBETALING PÅ 
SKATTEKONTOEN

For nogle virksomheder kan de nye tiltag midlertidigt give en overskudslikviditet, og medføre

betaling af negative renter til banken i perioden frem til den forsinkede indbetaling af moms og

lønsumsafgift.

For at hindre at de forlængede frister ender med at give sådanne virksomheder en merudgift,

giver lovændringen mulighed for at virksomhederne skal kunne indbetale større beløb til

skatteforvaltningen inden forfaldsdato.

Virksomheders indbetalinger af moms, A-skat og AM-bidrag mv. sker til en skattekonto, hvor der

føres regnskab med virksomhedens gæld til eller tilgodehavende hos skatteforvaltningen.

Tidligere kunne en kreditsaldo i virksomhedens favør ikke overstige 200.000 kr., men i marts 2020

blev dette loft hævet til 10 mio. kr., så det blev muligt at indbetale større beløb og dermed undgå

negative renter.

Med den nye lov hæves loftet atter, denne gang til 100 milliarder, sådan at der reelt ikke gælder

nogen begrænsning. Ændringen er gældende for perioden fra den 7. maj 2021 til den 1. april

2021.

Virksomheder, der ønsker at benytte sig at det højere loft på skattekontoen, skal selv forhøje

beløbsgrænsen via TastSelv.
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For at lette likviditetspresset på de danske virksomheder efter udbruddet af COVID-19, har

regeringen midlertidigt valgt at forlænge fristerne for betaling af A-skat, B-skat

arbejdsmarkedsbidrag og moms.

Hovedindholdet af lovforslaget er, at:

1. Alle arbejdsgivere får fire måneders ekstra kredit med betaling af A-skat og AM-bidrag

2. Fristerne for betaling af moms forlænges:

• Store virksomheder får forlænget fristen for betaling af moms med én måned.

• Mellemstore virksomheders får forlænget fristen for betaling af moms for 1. kvartal

til 1. september 2020.

• Små virksomheder får forlænget fristen for betaling af moms for 1. halvår til 1.

marts 2021.

3. Der bliver mulighed for at indbetale større beløb til skattekontoen.

4. For selvstændigt erhvervsdrivende gøres april og maj betalingsfri for B-skatter.

5. Den forventede indkomst kan justeres, sådan at aconto skatter og B-skat reduceres.

SKATTE- OG MOMSKREDIT TIL VIRKSOMHEDER

STØTTEORDNINGER  |  SKATTE- OG MOMSKREDIT TIL VIRKSOMHEDER
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I dag skal virksomheder i forbindelse med udbetaling af løn mv. indeholde A-skat og

arbejdsmarkedsbidrag. Skatten skal indberettes og afregnes til skatteforvaltningen senest den

10. i den efterfølgende måned. Større arbejdsgivere skal dog indberette og afregne skatten den

sidste hverdag i hver måned. Større arbejdsgivere er i den sammenhæng virksomheder, der

inden for en 12 måneders periode har en samlet indbetaling af A-skat på mere end 1. mio. kr.

eller indbetaler mere end 250.000 kr. i arbejdsmarkedsbidrag.

Med det nye lovforslag vil fristen for betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for april, maj

og juni 2020 blive forlænget med fire måneder. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af løn udbetalt

i disse måneder skal dermed først indbetales i september, oktober og november 2020, eller -

for større arbejdsgivere - ved udgangen af august, september og oktober. Alle virksomheder får

dermed fires måneders ekstra kredit. Skatten skal dog fortsat indberettes inden for de

nugældende frister.

FORLÆNGET BETALINGSFRIST FOR A-SKAT OG AM-
BIDRAG 

ÆNDRET BETALINGSFRIST FOR AM-BIDRAG OG A-SKAT – SMÅ OG 

MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER:

• Fristen den 11. maj 2020 rykkes til den 10. september 2020

• Fristen den 10. juni 2020 rykkes til den 12. oktober 2020

• Fristen den 10. juli 2020 rykkes til den 10. november 2020

ÆNDRET BETALINGSFRIST FOR AM-BIDRAG OG A-SKAT - STORE 

VIRKSOMHEDER:

• Fristen den 30. april 2020 rykkes til den 31. august 2020

• Fristen den 29. maj 2020 rykkes til den 30. september 2020

• Fristen den 30. juni 2020 rykkes til den 30. oktober 2020

18 / 26 

STØTTEORDNINGER  |  SKATTE- OG MOMSKREDIT TIL VIRKSOMHEDER



Fristen for angivelse og betaling af moms afhænger af virksomhedens omsætning. Store

virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på mere end 50 mio. kr. skal angive og

betale moms månedsvist. Mellemstore virksomheder med en årlig omsætning på mere end 5

mio. kr., og små virksomheder med en årlig omsætning på op til 5 mio. kr. skal derimod angive

og betale moms kvartalsvist eller halvårligt.

Med lovforslaget udskydes angivelses- og betalingsfristen for store virksomheders

momstilsvar for mart, april og maj 2020 med én måned.

For mellemstore virksomheder, der har kvartalsvise momsangivelser lægges der op til, at

betalingsfristen for moms for 1. kvartal 2020 udskydes fra den 2. juni 2020 til den 1. september

2020, svarende til betalingsfristen for 2. kvartal.

For små virksomheder med halvårlig momsangivelse udskydes betalingsfristen for moms for 1.

halvår fra den 1. september 2020 til den 1. marts 2021, hvor der også skal afregnes moms for

2. halvår 2020.

FORLÆNGET BETALINGSFRIST FOR MOMS 

ÆNDRET BETALINGSFRIST FOR MOMS – STORE VIRKSOMHEDER:

• Fristen den 27. april 2020 rykkes til den 25. maj 2020

• Fristen den 25. maj 2020 rykkes til den 25. juni 2020

• Fristen den 25. juni 2020 rykkes til den 27. juli 2020

ÆNDRET BETALINGSFRIST FOR  MOMS – MELLEMSTORE VIRSKOMHEDER:

• Fristen den 2. juni 2020 rykkes til den 1. september 2020

ÆNDRET BETALINGSFRIST FOR  MOMS – SMÅ VIRKSOMHEDER:

• Fristen den 1. september 2020 rykkes til den 1. marts 2021

STØTTEORDNINGER  |  SKATTE- OG MOMSKREDIT TIL VIRKSOMHEDER
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Modtager man en påmindelse om betaling til en af de oprindelige frister, kan man se bort fra

denne.

Hvor købsmomsen overstiger salgsmomsen, udbetales den negative moms almindeligvis inden

for tre uger efter momsangivelsen. Forslagene ændrer ikke på dette, og virksomheder med

negativt momstilsvar kan derfor fortsat angive moms efter månedens udløb for dermed at få

udbetalt det negative momsbeløb hurtigere.

De udskudte betalingsfrister gælder principielt alle virksomheder uanset branche. For nogle

virksomheder vil den forlængere kredittid være et nødvendigt bidrag til en hårdt presset

likviditet, mens der for andre virksomheder, som ikke i samme grad er påvirket af Corona krisen,

kan være tale om et tiltag, som vil skabe overskudslikviditet, og som derfor kan medføre

betaling af negative bankrenter i perioden frem til den forsinkede indbetaling af A-skat, B-skat,

arbejdsmarkedsbidrag og moms.

For at hindre at de forlængede frister ender med at medføre en merudgift for disse

virksomheder, åbnes der med lovforslaget op for, at virksomhederne skal kunne indbetale

større beløb til skatteforvaltningen inden forfaldsdato.

Virksomheders indbetalinger af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms sker til en skattekonto,

hvor der føres regnskab med forfaldne krav mod virksomheden samt virksomhedens

tilgodehavender hos skatteforvaltningen. Saldoen på skattekontoen viser virksomhedens

aktuelle nettomellemværende med skattemyndighederne. I dag kan en kreditsaldo i

virksomhedens favør dog ikke overstige 200.000 kr., men i perioden frem til den 1. april 2021

ændres dette loft til 100 mia. kr., så det er muligt at indbetale større beløb og dermed undgå

negative renter.

MULIGHED FOR STØRRE INDBETALING PÅ 
SKATTEKONTOEN 

Med de nye forslag lægges der også op til at betalingsfristen for B-skat skal forlænges. Det vil

navnlig komme selvstændigt erhvervsdrivende til gode. Den betalingsfrist for B-skat, som ellers

lå den 20. april, udskydes med to måned til den 20. juni 2020, og betalingsfristen den 20. maj

2020 udskydes til den 20. december 2020. April og maj gøres dermed betalingsfri.

FORLÆNGET BETALINGSFRIST FOR B-SKAT
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Lønmodtagere, der er uarbejdsdygtige på grund af sygdom, vil typisk have ret til enten

sygedagpenge eller løn under sygdom. De første 30 dage udbetales sygedagpengene fra

arbejdsgiveren og derefter fra kommunen. Ved løn under sygdom kan arbejdsgiveren efter 30

dage få udbetalt de sygedagpenge fra kommunen, som medarbejderen ellers ville have ret til fra

kommunen. Normalt opnår arbejdsgivere altså ret til sygedagpengerefusion efter 30

kalenderdage.

Med den nye lovændring får virksomhederne imidlertid ret til refusion af sygedagpenge allerede

fra første fraværsdag, når en medarbejder er uarbejdsdygtig på grund af COVID-19.

Den udvidede ret til refusion gælder både, hvor ansatte er konstateret smittet med coronavirus,

og hvor ansatte er sat i karantæne af sundhedsmyndighederne. Herudover omfatter

lovændringen ansatte, som må blive hjemme på grund af anbefalinger fra

sundhedsmyndighederne om hjemmeophold, herunder for eksempel medarbejdere, der er

hjemvendt fra særlige risikoområder, og som derfor anbefales at holde sig hjemme. Retten til

sygedagpengerefusion bortfalder dog i det omfang, den ansatte arbejder hjemmefra.

Ansøgning om refusion skal fortsat ske gennem www.virk.dk. Der skal medsendes en erklæring

på tro og love fra den sygemeldte, om at fraværet skyldes coronavirus.

REFUSION AF SYGEDAGPENGE TIL ARBEJDSGIVERE

Folketinget har vedtaget en ny lov som midlertidigt giver arbejdsgivere en udvidet ret til refusion

af sygedagpenge for lønmodtagere, der er fraværende som følge af covid-19.

Samtidig har selvstændige erhvervsdrivende fået en udvidet ret til sygedagpenge for fravær

som følge af coronavirus.

Den midlertidige ordning er gældende fra 27. februar 2020 til den 1. januar 2021.

UDVIDET RET TIL SYGEDAGPENGE VED COVID-19

STØTTEORDNINGER  |  SYGEDAGPENGEREFUSION

Fortsættes →
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Selvstændigt erhvervsdrivende har som udgangspunkt ret til sygedagpenge fra kommunen

efter to ugers sygdom.

Med den nye lovændring kan også selvstændige dog nu få sygedagpenge fra første

sygefraværsdag, når de er uarbejdsdygtige som følge af COVID-19.

Som for arbejdsgivere gælder det både, hvor den selvstændige er smittet, er i karantæne eller

ikke kan udføre sit arbejde på grund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om

hjemmeophold mv.

Sygedagpengelovens almindelige krav om forudgående beskæftigelse, beregning og udbetaling

mv. finder fortsat anvendelse for begge ordninger.

SYGEDAGPENGE TIL SELVSTÆNDIGE
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Ændringer af arbejdsfordelingen skulle tidligere anmeldes til det lokale jobcenter senest én uge

før, at de trådte i kraft.

Med det nye tiltag kan arbejdsfordelingen nu igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret.

Med ordningen forbliver medarbejderne desuden ansat i virksomheden i hele perioden.

ÆNDRINGER TIL DE NUVÆRENDE REGLER

Arbejdsfordelingen skal etableres i henhold til en kollektiv aftale, medmindre der allerede er

fastsat regler herom i en gældende overenskomst for virksomheden. Er der ikke allerede

hjemmel i en overenskomst til at etablere en ordning om arbejdsfordeling, er det en betingelse,

at alle i den pågældende virksomhed, virksomhedsafdelingen eller produktionsenheden

tiltræder aftalen. Ordningen skal i øvrigt være ens for samtlige medarbejdere i virksomheden

eller afdelingen mv.

En medarbejder, der er medlem af en a-kasse og berettiget til dagpenge, har mulighed for at få

udbetalt supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen. Det er dog vigtigt, at medarbejderen

melder sig ledig på første ledighedsdag.

Se blanket for meddelelse om ændret arbejdsfordeling på www.jobnet.dk/blanketter.

BESTEMMELSER OM ARBEJDSFORDELING

For at hjælpe virksomheder til hurtigere at kunne tilpasse sig og undgå afskedigelser som følge

af COVID-19, har regeringen gjort ordningen om arbejdsfordeling mere fleksibel.

Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt, i en begrænset periode på højst 13 uger, at tilpasse

arbejdsstyrken ved at sætte medarbejderne ned i tid. Dette kan være med til at hindre

afskedigelser.

MERE FLEKSIBEL ORDNING MED ARBEJDSFORDELING

• Arbejdstiden er nedsat med mindst to hele dage pr. uge. 

• Arbejdstiden veksler mellem én uges arbejde på fuld tid fulgt af én uge med fuld ledighed. 

• Arbejdstiden veksler mellem to ugers arbejde på fuld tid fulgt af én uges ledighed. 

• Arbejdstiden veksler mellem to ugers arbejde på fuld tid fulgt af to ugers ledighed. 

HVORDAN KAN ARBEJDSTIDEN NEDSÆTTES?

STØTTEORDNINGER  |  ARBEJDSFORDELING
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Der er indført en kompensationsordning til arrangører, der i perioden fra den 6. til den 31. august 

2020 har aflyst eller udskudt arrangementer med mere end 350 deltagere. arrangementer som 

finder sted flere gange i en længere periode på op til 4 uger vil også være omfattet. 

Med ordningen kan arrangører få kompensation for tabte indtægter og merudgifter ved udskudte 

arrangementer. Arrangøren skal indsende dokumentation for, at arrangementerne er aflyst, 

ændret væsentligt eller udskudt og i øvrigt opfylder kriterierne. Desuden skal der indsendes 

budget og regnskabstal for arrangementerne, som dokumenterer tabet for den ønskede 

kompensation.

Budget og regnskabstal i kompensationsansøgninger på mere end 500 t.kr. skal revisorpåtegnes, 

ligesom der skal vedlægges dokumentation for manglende forsikringsdækning.

Lønkompensationsordningen har karakter af statsstøtte og er derfor betinget af EU 

Kommissionen godkendelse af ordningen.

KOMPENSATION VED AFLYSNING AF STØRRE 
ARRANGEMENTER
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OVERSIGT OVER NUVÆRENDE 
HJÆLPEPAKKER TIL ERHVERVSLIVET
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Freelancere uden 
CVR-nr.

Virksomheder til og med 
25 ansatte

(små og mellemstore 
virksomheder)

Virksomheder over 
25 ansatte

(store virksomheder)

Eksport-
virksomheder

Arrangører

Kompensations-
ordning for 
freelancere

Hvis tab af B-indkomst eller 
tab af A- og B-indkomst

Kompensations-
ordning for 

selvstændige med 
op til 25 ansatte

Hvis virksomheden 
oplever en 

omsætningsnedgang på 
mere end 30 %

Rentefrit 
momslån

Momspligtig omsætning 
er under 50 mio. kr. årligt

Skatte- og 
momskredit

Forlængelse af fristerne 
for betaling af A-skat, B-
skat, arbejdsmarkeds-

bidrag og moms

Forlængelse af fristerne 
for betaling af A-skat, B-
skat, arbejdsmarkeds-

bidrag og moms

Forlængelse af fristerne 
for betaling af A-skat, B-
skat, arbejdsmarkeds-

bidrag og moms

Forlængelse af fristerne 
for betaling af A-skat, B-
skat, arbejdsmarkeds-

bidrag og moms

Kompensation for 
virksomhedens

faste omkostninger

Hvis virksomheden 
oplever en 

omsætningsnedgang på 
35 % eller mere

Hvis virksomheden 
oplever en 

omsætningsnedgang på 
35 % eller mere

Hvis virksomheden 
oplever en 

omsætningsnedgang på 
35 % eller mere

Hvis virksomheden 
oplever en 

omsætningsnedgang på 
35 % eller mere

Lønkompensation 

Hvis virksomheden 
hjemsender 30 % eller 
flere af virksomheden 

medarbejdere

Hvis virksomheden 
hjemsender 30 % eller 
flere af virksomheden 

medarbejdere

Hvis virksomheden 
hjemsender 30 % eller 
flere af virksomheden 

medarbejdere

Hvis virksomheden 
hjemsender 30 % eller 
flere af virksomheden 

medarbejdere

Udvidet ret for 
arbejdsgiver til 
refusion og for 
selvstændige til 
sygedagpenge

Hvis en medarbejder 
eller den selvstændige er 

syg af covid19 eller er 
hjemsendt efter 

anbefaling fra sundheds-
myndighederne

Hvis en medarbejder 
eller den selvstændige er 

syg af covid19 eller er 
hjemsendt efter 

anbefaling fra sundheds-
myndighederne

Hvis en medarbejder 
eller den selvstændige er 

syg af covid19 eller er 
hjemsendt efter 

anbefaling fra sundheds-
myndighederne

Hvis en medarbejder 
eller den selvstændige er 

syg af covid19 eller er 
hjemsendt efter 

anbefaling fra sundheds-
myndighederne

Statsgaranterede 
låneordninger ved et 
driftstab (SMV) eller 

omsætningstab (store) 
større end 30%

Statsgaranti på 70% af 
bankernes nye udlån til 

virksomheder

Statsgaranti på 70% af 
bankernes nye udlån til 

virksomheder

Garantiordning for større 
virksomheder 

Statsgaranti på 70% af 
bankernes udlån 

Begrænset relevans på 
grund af særordninger

Garantiordning for større 
virksomheder 

Statsgaranti på 70% af 
bankernes udlån 

Begrænset relevans på 
grund af særordninger

Likviditetskaution 
og genforsikring

gennem EKF

Likviditetskaution til 
dækning af tab for små 

og mellemstore 
eksportvirksomheder

Kompensationsordning 
til arrangører af større 
arrangementer, som 
aflyses, ændres eller 

udskydes

Ordningen omfatter 
arrangementer på +350 

deltagere

STØTTEORDNINGER  |  OVERSIGT OVER HJÆLPEPAKKER



Roesgaard & Partners er klar til at hjælpe dig og din virksomhed med rådgivning og 
sparring i forhold til håndtering af de konkrete udfordringer, som I står overfor.

Ring til os på 75 62 99 99 eller skriv til os på corona@roesgaard.dk.

https://www.roesgaard.dk/

