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Webinar II 

Webniar II – 2. april kl. 14.00: 

Styr på økonomien i krisetider 

• 360 graders overblik
• Økonomistyring
• Likviditet
• Selv-vurdering 
• Risici & handlingsplan

Overblik over hjælpepakkerne
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Vi behandler udvalgte hjælpepakker under webinaret:

Covid-19 webinar: Økonomisk hjælp til trængte virksomheder



§ Selvstændige og B-skat (udsat betalingsfrist)

§ Acontoskat (udsat betalingsfrist)

§ Moms, store virksomheder (udsat betalingsfrist)

§ AM-bidrag og A-skat (udsat betalingsfrist)

§ Moms, små og mellemstore virksomheder (udsat betalingsfrist)

§ Lønkompensation (dækker delvist lønudgift til medarbejdere)

§ Midlertidig kompensationsordning for selvstændige

§ Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

§ Kompensationsordning for tabt omsætning (dækning af tab ved aflyste store arrangementer)

§ Garantiordning (70% af nye lån til virksomheder)

§ Banker – frigivelse af kapitalbuffer (øger lånevillighed)

§ Øgede lånemuligheder for elever og studerende

§ Arbejdsfordeling (aftale om fordeling af arbejdstid)

§ Sygedagpenge (fra 1. dag)

§ Varslingspulje (virksomheder med 20 ansatte, mindst 50% afskediges)

§ Dagpenge- og sygedagpengemodtagere nænsomt gennem krisen

§ Likviditetskaution og genforsikring til danske eksportører

§ Styrkelse af Rejsegarantifonden

§ Offentligt indkøb: Fremrykning af betalinger og fleksibilitet.
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Initiativer og hjælpepakker hidtil

Covid-19 webinar: Økonomisk hjælp til trængte virksomheder

Begrænset information

Skibet bliver bygget, 
mens det sejler

Detaljerede regler er 
under udarbejdelse

Løbende justeringer



Udskudte betalings- og
angivelsesfrister
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Udskudte betalings- og angivelsesfrister



§ B-skat
– Primært relevant for selvstændig erhvervsdrivende
– Udskudt betalingsfrist automatisk for april og maj rater
§ Rate 20. april 2020 rykkes til 22. juni 2020
§ Rate 20. maj 2020 rykkes til 21. december 2020

– Overvej at rette forskudsopgørelse for 2020 hvis overskud forventes at blive 
mindre.

§ Acontoskat selskaber
– Mulighed for at ændre november-rate
– Vær opmærksom på mulighed for at løfte grænse for indestående til DKK10 mio. 
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B-skat og acontoskat for selskaber - betalingsfrister mv.  



AM-bidrag og A-skat
– Betalingfrister er forlænget med 4 måneder.
– Gælder i første omgang april-, maj- og juni-raterne.
– Indberetningsfristen er IKKE forlænget.
§ Store virksomheder 

– (AM-bidrag på over 250.000 kroner og/eller A-skat på over 1 million kroner pr. år)

§ Små og mellemstore virksomheder:
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A-skat og AM-bidrag - udskudte betalingsfrister

Rate Oprindelig betalingsfrist Udskydes til
April 2020 30. april 2020 31. aug. 2020
Maj 2020 29. maj 2020 30. sep. 2020
Juni 2020 30. juni 2020 30. okt. 2020

Rate Oprindelig betalingsfrist Udskydes til

April 2020 11. maj 2020 10. sep. 2020

Maj 2020 10. juni 2020 12. okt. 2020

Juni 2020 10. juli 2020 10. nov. 2020



§ Moms, store virksomheder
– Myndighederne opfordrer til, at der angives så tidligt som muligt af hensyn til statistiske opgørelser 

over dansk økonomi, der er en vigtig informationskilde for landets beslutningstagere.
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Moms - udskudte angivelses- og betalingsfrister

Virksomheder med omsætning over 50 mio. DKK



§ Moms, små og mellemstore virksomheder
– Myndighederne opfordrer til, at der angives så tidligt som muligt af hensyn til statistiske opgørelser 

over dansk økonomi, der er en vigtig informationskilde for landets beslutningstagere.
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Moms - udskudte angivelses- og betalingsfrister

Virksomheder med omsætning 5-50 mio. DKK

Virksomheder med omsætning under 5 mio. DKK



Kompensation til selvstændige og 
freelancere
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Kompensation til selvstændige og freelancere



Der ydes kompensation til dækning af forventet omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab på minimum 30 pct. hos danske 
selvstændige mv.

§ Kompensation:

– Kompensationen vil udgøre 75 % af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning.
– Kompensationen til virksomhedsejeren kan dog maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og dermed i alt knap 69.000 kr. i en periode på

tre måneder.

§ Ordningen omfatter selvstændige mv.:

– Selvstændige
– Freelancere
– Andre virksomheder (f.eks. IVS, ApS og A/S)
§ Virksomheder skal være registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR)
§ Personer med B-indkomst skal have fast arbejdssted i Danmark

§ Generelle betingelser:

– Omsætningen eller B-indkomsten har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før covid-19.
– Virksomheden har maksimalt 10 fuldtidsansatte. 
§ Det betyder fx en medarbejder ansat på halv tid svarer til en halv fuldtidsansat etc.
§ Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 10 fuldtidsansatte.

– Der forventes et omsætningstab på mindst 30 % som følge af covid-19.
– Der kan fås kompensation for tabt omsætning fra og med den 9. marts til og med den 8.juni 2020.
– Ordningen kan ikke anvendes hvis der modtages offentlige tilskud til driften, der udgør over halvdelen og forventes vedvarende at 

dække halvdelen eller mere af de ordinære driftsudgifter i en institution.
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Kompensation til selvstændige og freelancere - generelt



Oplysninger fra Virksomhedsguiden.dk om ordningen:

Kan jeg både få lønkompensation til mine ansatte og samtidig modtage kompensation fra denne ordning?

§ Ja, hvis du som selvstændig har ansatte, kan du samtidig modtage lønkompensation til eventuelle ansatte, der ellers står til at blive fyret.

§ Du kan dog ikke få kompensation fra ordningen, hvis du også får kompensation fra andre ordninger til dækning af de samme udgifter. Dvs. 
at der kan søges lønkompensation for de ansatte, og virksomhedsejere kan søge denne kompensationsordning til sig selv.

Kan jeg søge kompensation for mindre end 3 måneder?

§ Nej, du kan kun ansøge om kompensation for den fulde periode fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020.

§ Fristen for at søge om kompensation er den 30. juni 2020.

§ Senest den 8. december 2020 skal du indsende en opgørelse over dit faktiske omsætnings eller B-indkomsttab.

Kan min medarbejdende ægtefælle også få kompensation?

§ Ja, hvis din ægtefælle også arbejder i virksomheden (medarbejdende ægtefælle), kan din virksomhed modtage 23.000 kr. pr. måned for 
hver af jer, dvs. 46.000 kr. om måneden i alt.

Kan jeg få kompensation flere gange, hvis jeg ejer flere virksomheder?

§ Nej, du kan kun modtage kompensation én gang. Ejer du flere virksomheder kan du altså ikke få kompensation for flere forskellige
virksomheder.

2. april 2020 Covid-19 webinar: Økonomisk hjælp til trængte virksomheder12

Kompensation til selvstændige og freelancere



Oplysninger fra Virksomhedsguiden.dk om ordningen – fortsat:

Kan jeg få kompensation hvis jeg arbejder i min virksomhed på deltid?

§ Ja, hvis du har en omsætning, der er over 10.000 kr. per måned, og du ejer minimum 25 % af virksomheden.

Hvornår skal min virksomhed være startet for at kunne få kompensation?

Virksomheden skal være oprettet senest den 9. marts 2020.

Skal jeg tilbagebetale kompensation hvis jeg klarer mig godt resten af året?

§ Ja, hvis det viser sig, at omsætningen ikke er faldet med 30 % i den ansøgte kompensationsperiode, vil du skulle betale støtten tilbage. 

§ Du skal også betale tilbage, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

Skal jeg bruge revisorbistand for at kunne søge ordningen?

§ Nej, det kræver ikke revisorbistand at søge kompensationsordningen for selvstændige og freelancere mv.

§ Hvis din ansøgning udtages til kontrol, kan Erhvervsstyrelsen dog pålægge dig at anvende revisorbistand fra en godkendt uafhængig revisor.

Jeg er pensionist, kan jeg søge om kompensation for tabt omsætning?

§ Ja, du kan som pensionist søge om kompensation for tabt omsætning, hvis du opfylder de øvrige betingelser for at søge ordningen.
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Kompensation til selvstændige og freelancere

§ 6. Kompensation efter § 5, stk. 2, er betinget af, at den selvstændiges indkomst for indkomståret 2020 ikke 
overstiger 800.000 kr.
Stk. 2. Til indkomsten efter stk. 1 medregnes summen af den selvstændiges:
1) personlige indkomst,
2) aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation, og
3) skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen.



Definitioner

§ Selvstændig mv.:
– En virksomhedsejer, uanset virksomhedsform, hvis virksomheden er registreret i det 

centrale virksomhedsregister (CVR) senest den 9. marts 2020.
– Virksomhedsejeren skal besidde mindst 25 pct. ejerskab og være beskæftiget i 

virksomheden i væsentlig grad.
– Personer, herunder freelancere, uden CVR-nr., der har haft indtægter som B-indkomst 

frem til den 9. marts 2020 og som har fast arbejdssted i Danmark.

§ Virksomhedsejer: En fysisk person der i CVR er:
– Registret som fuldt ansvarlig deltager (FAD) for en enkeltmandsvirksomhed
– Registreret som reel ejer i en virksomhed - typisk IVS, ApS og A/S).

B-indkomst: 
– B-indkomst er indtægter, der medregnes til den personlige indkomst for arbejde uden 

for det faste arbejdssted, og hvorfra der ikke er trukket skat og AM-bidrag, før 
udbetaling af beløbet.
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Kompensation til selvstændige og freelancere



Definitioner - fortsat

§ Omsætning:
– Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v. med fradrag af
§ prisnedslag, 
§ moms og
§ anden skat, der er direkte forbundet med salgsbeløbet.

– Virksomheden skal opgøre omsætningen ud fra de samme principper som i 
virksomhedens senest godkendte regnskab, der er aflagt senest den 9. marts 
2020. 

– Hvis virksomheden ikke tidligere har udarbejdet et godkendt regnskab, skal 
virksomheden opgøre omsætningen i overensstemmelse med den for 
virksomheden gældende regnskabslovgivning. 

– Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark.
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Kompensation til selvstændige og freelancere



Definitioner - fortsat
§ Personlig indkomst: 

– Personlig indkomst omfatter alle indtægter, der indgår i den skattepligtige indkomst, og 
som ikke er kapitalindkomst.

§ Ansatte: 
– Lønmodtagere med fast, kontraktuel tilknytning til virksomheden, ansat senest den 9. 

marts 2020 og med fast arbejdssted i Danmark. Den ansatte anses som 
fuldtidsbeskæftiget, hvis denne arbejder minimum 37 timer om ugen svarende til 1924 
timer om året. Den ansatte anses for at være deltidsbeskæftiget, hvis denne ikke er 
fuldtidsbeskæftiget.

§ Medarbejdende ægtefælle: 
– En fysisk person, der ifølge sin senest modtagne årsopgørelse er beskattet som  

medarbejdende ægtefælle i forbindelse med enkeltmandsvirksomheder (dvs. ikke i 
selskaber). 

– Såfremt den medarbejdende ægtefælle er indtrådt som medarbejdende i virksomheden 
efter den senest modtagne årsopgørelse, skal virksomheden indsende dokumentation 
for den medarbejdende ægtefælles deltagelse i virksomhedsdriften.
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Kompensation til selvstændige og freelancere



Definitioner - fortsat

§ Referenceperiode for omsætningen:
§ Den sammenligningsperiode, den selvstændiges nedgang i omsætning henholdsvis B-indkomst opgøres i 

forhold til er referenceperioden. 
1. Referenceperioden er som hovedregel perioden fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019

2. Selvstændige mv. (virksomheder og freelancere) UDEN omsætning henholdsvis B-indkomst i 
perioden 1. april 2019 til og med 30. juni 2019
– Referenceperioden er fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020

3. Selvstændige med virksomheder UDEN omsætning i hele perioden fra og med 1. december 2019 til 
og med 30. juni 2019
– Referenceperioden er fra stiftelsestidspunktet frem til den 9. marts 2020.
§ Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.

4. Selvstændige uden CVR-nr. (freelancere) UDEN B-indkomst i hele perioden fra og med 1. december 
2019 til og med 29. februar 2020
– Referenceperioden er perioden for første registrerede B-indkomst frem til den 9. marts 2020. 
§ Opgørelsen skal dog minimum dække en hel måned.
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Kompensation til selvstændige og freelancere



Oplysninger til brug for ansøgning UDEN CVR-nr. (freelancere)

§ Navn og CPR-nr.

§ Din forventede B-indkomst i kompensationsperioden.

§ Din realiserede B-indkomst for referenceperioden.

§ Kontaktoplysning med navn, telefonnummer og e-mail.

§ Om du eller din evt. medarbejdende ægtefælle, modtager offentlige ydelser for de 
samme tab, som der søges kompensation for.

§ BEMRÆK: Du skal som virksomhed selv ansøge om kompensation med dit NemID. 
Dvs. din revisor eller andre kan ikke søge for dig.
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Kompensation til selvstændige og freelancere



Kompensation for faste 
omkostninger
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Kompensation for faste omkostninger



Generel ordning for alle typer af virksomheder
Alle virksomheder, der er udsat for en stor omsætningsnedgang, kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder f.eks. 

§ Husleje

§ Renteudgifter og 

§ Uopsigelige kontraktbundne udgifter (f.eks. leasing)

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

• 80%, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100% 

• 50%, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80% 

• 25%, hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60%. 

§ Virksomheder, som regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning, vil blive kompenseret med 100% af de omfattede 
faste udgifter, så længe forbuddet er gældende. 

Virksomheden kan søge kompensation én gang i perioden, og ansøgningen skal gælde for hele perioden med udgangspunkt i et samlet 
estimat for virksomhedens omsætningsnedgang. 

Virksomheder, som i en periode er lukket efter forbud, kan dog søge to gange, henholdsvis én ansøgning for perioden, hvor virksomheden er 
lukket efter forbud, samt én ansøgning for den resterende periode.

Ansøgning skal vedhæftes revisorpåtegnet opgørelse over faste udgifter de tre foregående måneder samt en tro og love-erklæring fra ledelsen 
om fald i omsætningen.
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Udgiftskompensation



Der er indført en række midlertidige forbud mod erhvervsdrivende om 
lukning af lokaler for offentligheden.

Forbuddene har virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 til 13. april 2020.

Følgende forretninger skal holde deres lokaler midlertidigt lukket:

§ Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til 
indtagelse på salgsstedet

§ Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer

§ Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, 
lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre, teatre og biografer

§ Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, 
frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som indebærer 
tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier

Reglerne gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt 
private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver 
eller er ansat i
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Hvem er tvangslukket?



Omsætning relateret til konkrete aktiviteter og arbejdspladser i Danmark er omfattet, herunder 
varer og tjenesteydelser produceret i Danmark til eksport. 
Omsætningsnedgang måles for det enkelte CVR-nr. (den enkelte virksomhed). Det gælder, 
uanset om CVR-nr. (virksomheden) indeholder ét eller flere forretningsområder.

Virksomheden skal opgøre omsætningen for referenceperioden og oplyse det i ansøgningen:
§ Referenceperioden er som udgangspunkt fra 1. april - 30. juni 2019
§ Har virksomheden ikke haft omsætning i denne periode, danner perioden fra 1. december 

2019 - 29. februar 2020 grundlag for opgørelsen
§ For virksomheder, som er stiftet efter 1. december 2019, danner omsætningen i perioden fra 

9. februar - 8. marts 2020 i udgangspunktet grundlag for opgørelsen 
§ For nystartede virksomheder vil der blive fastlagt en anden sammenligningsperiode 
§ For særlige tilfælde, hvor der ikke kan registreres omsætning i den sammenlignelige periode i 

2019 bl.a. som følge af sygemelding, barsel eller lign., vil der blive fastlagt en anden model 
§ Der vil ikke være særlige regler for vækstvirksomheder. 
Erhvervsstyrelsen vil efterfølgende kontrollere, at omsætningen er faldet ved at anvende 
nedgangen i moms som en målestok for omsætningstabet. 

Der sammenlignes virksomhedens momsindberetninger for 2019 med momsindberetningerne 
for 2020. For virksomheder, der ikke betaler moms, anvendes lønsumsafgiften som målestok.
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Omsætning – hvordan i praksis?



Virksomheden skal oplyse om de faktisk afholdte faste omkostninger for de seneste tre 
måneder samt de forventede faste omkostninger for perioden 9. marts – 9. juni.  
Der ydes kompensation til dækning af dokumenterbare, faste udgifter, herunder udgifter 
til husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i perioden (f.eks. 
leasing). 
§ Dokumenterbare omkostninger relateret til virksomhedens aktiviteter
§ Uafhængige af virksomhedens salg, produktion og distribution
§ Udgifter, som virksomheden vil skulle afholde, selvom den ikke har omsætning i en periode, 

herunder typisk afskrivninger, husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger. 
Med ’uopsigelige kontraktbundne udgifter’ skal forstås omkostninger knyttet til 
kontrakter, som ikke kan opsiges med kort varsel, eller hvor opsigelse vil påføre 
virksomheden tab.  

Ansøgningen skal indeholde en revisorpåtegnet opgørelse over virksomhedens faste 
omkostninger de forudgående tre måneder. 
Virksomheden skal opgøre de faste omkostninger ud fra de samme principper som i 
virksomhedens seneste godkendte regnskab. Hvis virksomheden ikke tidligere har 
udarbejdet et regnskab, skal virksomheden opgøre de faste omkostninger i 
overensstemmelse med den for virksomheden gældende regnskabslovgivning.
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Faste udgifter – hvordan i praksis?



Eksempler på omkostninger som dækkes (periodisering). Listen er ikke udtømmende:  

§ Husleje 

§ Leje- og leasingomkostninger 

§ Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver 

§ Løbende nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver 

§ Omkostninger til el og opvarmning 

§ Ejendomsskatter 

§ Licenser på anvendelse af software m.v. 

§ Abonnementer (herunder forsikringer) 

§ Revision m.v. af årsregnskaber 

§ Renteomkostninger og gebyrer, herunder bidragssatser til realkredit. 

Det er omkostninger, som refunderes – ikke udgifter.  

Dermed indgår også omkostninger, som ikke har en direkte likviditetseffekt i perioden. Der må ikke medtages afskrivninger på 
opskrivningen af aktiver. Det er således alene afskrivninger på den betalte købssum, som kan indgå i de faste omkostninger. 

Et eksempel på indregning af leasingkontrakt: 

§ Da afskrivninger indeholdes i definitionen af faste omkostninger, skal virksomheden ikke medtage leasingydelsen på 
opgørelsen af de faste omkostninger, hvis virksomheden har indregnet leasingaktiver i balancen (finansiel leasing). 
Leasingydelsen kompenseres således gennem afskrivninger og renteomkostninger. Hvis virksomheden i stedet 
omkostningsfører leasingydelserne (operationel leasing), indgår leasingydelserne i de faste omkostninger. 
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Faste udgifter – hvordan i praksis?



Eksempler på variable omkostninger, som ikke vil blive dækket i forbindelse med kompensationsordningen 

§ Vareforbrug 

§ Løn (fast løn er dækket af andre ordninger) 

§ Salgs- og marketingomkostninger 

§ Fragtomkostninger. 

Eksempler på omkostninger, som er hverken variable eller faste, og som ikke vil blive dækket i denne kompensationsordning. 

§ Nedskrivninger, herunder på 

– Immaterielle anlægsaktiver som goodwill 
– Materielle anlægsaktiver som bygninger og maskiner 
– Varelager 

§ Tab på debitorer 

§ Hensatte forpligtelser 

§ Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser (realiserede og urealiserede) 

§ Omkostninger i forbindelse med fremskaffelse af egenkapital 

§ Indkomstskatter 

Omkostninger skal altid vurderes konkret

Hvor det ikke kan ses direkte ud af bogføringen, hvor stor en del af en omkostning, som er variabel, og hvor stor en del, som er
en fast omkostning, må der foretages et konkret skøn. Dette skøn skal begrundes, og begrundelsen skal foreligge skriftligt som 
dokumentation, der kan efterprøves af revisor og myndighederne. 

2. april 2020 Covid-19 webinar: Økonomisk hjælp til trængte virksomheder25

Faste udgifter – hvordan i praksis?



Lønkompensation
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Lønkompensation



§ Generel ordning for alle typer af virksomheder

§ Periode for lønkompensation

– Der kan søges lønkompensation for perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020

Betingelser:

§ Virksomheden skal stå over for at skulle varsle afskedigelser for:

– Minimum 30% af medarbejderstaben, eller
– Mere end 50 ansatte

§ Virksomheden skal opfylde følgende vilkår:

– Medarbejdere skal være ansat før 9. marts 2020
– Virksomheden betaler sædvanlig løn i perioden
– Medarbejderne må ikke arbejde i perioden (dog mulighed for at genindkalde medarbejdere)
– Virksomheden må ikke opsige medarbejdere i perioden
– Maksimalt gældende for tre måneder: perioden 9. marts til 9. juni 2020
– Medarbejderen skal afholde 5 dages ferie/afspadsering/fri uden løn (også hvis der ikke er timer hertil)

Kompensationens størrelse

§ 75% af den faktiske løn for de hjemsendte fastansatte medarbejdere (maks. DKK 30.000), eller

§ 90% af den faktiske løn for de hjemsendte timelønnede medarbejdere (maks. DKK 30.000)
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Lønkompensation for ansatte



Ved udnyttelse/opstart af ordningen skal:

§ Virksomheden ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens portal: 
virk.dk. (digitalt)

Efter periodens udløb skal der indsendes dokumentation for, at ordningen 
blev udnyttet, og oplysningerne var korrekte, dvs.

§ Virksomheden skal, når kompensationsperioden er udløbet, dokumentere, 
at den har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode  

§ Såfremt virksomheden har en faglig repræsentant ansat, skal der i 
dokumentationen indgå en bekræftelse fra denne på, at medarbejderne har 
været hjemsendt uden arbejde

§ Attestation fra revisor om rigtigheden af oplysningerne (formkrav ikke 
kendt p.t.)
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Lønkompensation – hvordan i praksis?



Generel forberedelse til brug for ansøgning på Virk.dk:

§ Der skal ansøges med NemID medarbejdersignatur
– dvs. rådgiver kan ikke søge på vegne af ledelsen.

§ Følgende information skal ligge klar:
– Hvor mange medarbejdere, virksomheden forventer at søge lønkompensation for 

som følge af coronavirus/covid-19 (min. 30% af medarbejderstaben eller mere 
end 50 ansatte)

– CPR-nr., navn, løn, forventede ugentlige timetal og ansættelsesforhold 
(Information om, hvorvidt medarbejder er funktionær, ikke-funktionær eller 
elev/lærling) pr. medarbejder

– Periode, der ønskes kompensation for (evt. opdelt pr. medarbejder + dage med 
genindkaldelse)
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Virk.dk



1. Udfyld information om medarbejdere, der ønskes kompensation for, eller 
vedhæft CSV-fil

2. Angiv kontaktperson for din lønkompensationsansøgning

3. Bekræft tro og love-erklæring om, at de indtastede oplysninger er 
retvisende

4. Indsend indberetning

§ Herefter får virksomheden udbetalt kompensation hurtigst muligt.

§ Pga. de særlige omstændigheder ved coronavirus/covid-19 kan der ikke 
gives en tidshorisont for sagsbehandlingstiden.
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Virk.dk



Virksomhedsguiden anfører:

§ Vi stiller krav om, at der er en ansættelseskontrakt mellem medarbejder og 
virksomhed for, at virksomheden er berettiget til at modtage lønkompensation for 
medarbejderen. Kontrakten skal være indgået før d. 9. marts 2020.
§ Med dette udgangspunkt kan der være tale om både fuldtidsansatte, deltidsansatte, 

elever/lærlinge, ansatte i tidsgrænsede stillinger, hvor du er arbejdsgiver, fx 
barselsvikarer.

Læring/Elev
§ Du kan opnå lønkompensation, selv om du ikke hjemsender din lærling/elev. 
§ Lærling/elev tæller stadig med i andelen af medarbejdere, som hjemsendes. Du har 

stadig et uddannelsesansvar over for eleven, hvis denne bliver på arbejdet. 
§ Hvis eleven er i prøvetid, så suspenderes prøvetiden i perioden, hvor virksomheden 

modtager lønkompensation. Virksomheden skal være omfattet af de øvrige regler 
for lønkompensationen.

2. april 2020 Covid-19 webinar: Økonomisk hjælp til trængte virksomheder31

Hvilke medarbejdere?



§ Du kan søge lønkompensation for medarbejdere uden særlige forhold og med fast tilknytning til din virksomhed. Særlige 
forhold kan fx være:

– Medarbejdere på anden offentlig støtte
– Allerede afskedigede medarbejdere
– Øverste chef og virksomhedsejeren selv

§ En virksomhedsejer er alle, som ejer minimum 25 % af virksomheden. 

§ For at en virksomhedsejer og medejer kan blive anset som ansat og dermed komme i betragtning til lønkompensation, skal 
vedkommende kunne betragtes som en lønmodtager. Nedenstående er gode fingerpeg, når man skal se på, om en ansat 
(herunder en virksomhedsejer) er lønmodtager:

– Er der et instruktionsforhold mellem den ansatte og en overordnet, forstået på den måde, at den overordnede har ret til at instruere den 
ansatte i arbejdets udførelse og tilrettelæggelse?

– Er der andre, der bestemmer over medarbejderens arbejdstider?
– Føres der tilsyn og kontrol med medarbejderens arbejde?
– Er medarbejderen ikke en del af virksomhedens ledelse?
– Har medarbejderen ret til opsigelsesvarsel?
– Udføres arbejdet i arbejdsgiverens navn?
– Udføres arbejdet for arbejdsgiverens regning og risiko (og ikke  for medarbejderens egen regning og risiko)?

§ Ejerskab af en ubetydelig andel af virksomheden (f.eks. et mindre antal medarbejderaktier) vil ikke afskære en person, der 
kan svare ja til  ovenstående, fra at kunne blive anset for at være ansat/lønmodtager.
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Ansatte der berettiger til lønkompensation



Virksomhedsguiden anfører om arbejde i periode:

§ De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes i 
kompensationsperioden med fuld løn. 

§ Samtidig vil det være en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i 
den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske 
årsager.

§ Virksomheden har mulighed for at genindkalde hjemsendte medarbejdere på 
arbejde (hele dage), men skal tilbagebetale kompensation for disse, så længe de er 
genindkaldt.

§ Hvordan kan det fortolkes i praksis?
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Hjemsendelse



Virksomhedsguiden anfører:

§ Det er ikke muligt for to medarbejdere at skiftes om en plads i ordningen, da du 
skal indrapportere medarbejdernes CPR-numre og ikke det samlede antal. 

§ Du har mulighed for at fastsætte én, sammenhængende periode for hver af de 
medarbejdere, du forventer at hjemsende. Det er således ikke et krav, at der 
indrapporteres samme periode for alle berørte medarbejdere. 

§ Hvis du allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at de får behov for medarbejderen 
inden for hjemsendelsesperioden, kan du ved ansøgningstidspunkt angive, hvor 
mange dage du planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden. 
Kompensationsbeløbet vil blive beregnet på baggrund af den angivne periode, 
ekskl. de dage, som du har angivet, at du forventer at genindkalde medarbejderen.
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Rotationsordning og genindkaldelse



Virksomhedsguiden anfører:

§ Ordningen med lønkompensation kan kombineres med aftalt lønnedgang under 
forudsætning af, at lønnedgangen indføres på den enkelte virksomhed ved aftale, 
og aftalen er indgået, inden virksomheden ansøger om lønkompensation. 
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Lønnedgang



Virksomhedsguiden anfører:

Det er en forudsætning for lønkompensationen, at du ikke afskediger ansatte som 
følge af økonomiske årsager i den lønkompenserende periode.
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Afskedigelser



Hvis du fx har en virksomhed med 10 ansatte, skal du hjemsende minimum 3 medarbejdere for 
at overholde kravene i lønkompensationsordningen.

§ Du skal vælge, hvem der skal hjemsendes ud af følgende medarbejdere:
– Virksomhedens adm. direktør (Ikke-lønkompenserbar pga. særligt forhold)
– 1 afskediget medarbejder, der stopper d. 1/4 2020 (Ikke-lønkompenserbar pga. særligt forhold)
– 1 medarbejder på barsel (Ikke-lønkompenserbar pga. særligt forhold)
– 1 voksenlærling, som virksomheden får løntilskud til (Ikke-lønkompenserbar pga. særligt forhold)
– 1 medarbejder, der sidder fast i udlandet pga corona (Ikke-lønkompenserbar pga. særligt forhold)
– 5 medarbejdere uden særlige forhold (Lønkompenserbar pga. fasttilknytning og ingen særlige forhold)

Da du ikke kan få lønkompensation for medarbejdere med særlige forhold eller for den adm. 
direktør, skal du hjemsende 3 af medarbejderne uden særlige forhold for at nå op på de 
påkrævede 30 % hjemsendelse af medarbejderstaben.

OBS: Vær opmærksom på, at når du søger, vil der i blanketten fremgå størrelsen af medarbejderstaben i 
din virksomhed. Dette bygger på historiske tal fra januar og er inkl. løsarbejdere, hvorfor størrelsen af 
medarbejderstaben måske ikke retvisende for din virksomhed. Hvis du vurderer, at opgørelsen af 
medarbejdere er misvisende, kan du alligevel søge om lønkompensation, og Erhvervsstyrelsen vil muligvis 
bede dig om at dokumentere størrelsen af din medarbejderstab.
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Lønkompensation - eksempel



Omkostningskompenstaion store 
arrangementer
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Omkostningskompenstaion store arrangementer



Kompensationsordning til arrangører af større arrangementer, som aflyses, ændres 
væsentligt eller udskydes som følge af statsministerens opfordring til at aflyse 
arrangementer. For at søge kompensation skal arrangementet være planlagt til 
afholdelse i perioden fra og med den 6. marts 2020 til og med den 31. marts 2020.

Arrangementet skulle have haft flere end:

§ 1.000 deltagere, eller 500 deltagere hvis målrettet særlige risikogrupper (ældre 
over 80 år, gravide eller kronisk syge)

Omkostningskompensation forudsætter bl.a.:

§ At de medregnede direkte udgifter er afholdt, eller at arrangøren er forpligtet til at 
afholde dem, og at udgifterne vedrører arrangementet

§ At eventuelle medregnede indirekte udgifter er opgjort som en begrundet andel 
baseret på almindelige forholdsmæssige fordelingsnøgler 

Hvis der søges om kompensation for over DKK 500.000, skal du indsende en 
revisorerklæring ud fra Erhvervsstyrelsens skabelon
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Omsætningskompensation – store arrangementer



§ Regeringen har udskudt alle generelle forbud m.v. til 13. april 2020

§ Det må klart forventes, at adgangen til kompensation også udvides 
tilsvarende. Vi afventer formel tilkendegivelse herom

§ Der er en række uafklarede spørgsmål ifm. opgørelse af antal deltagere

§ En del arrangører med flere planlagte arrangementer, men med færre 
deltagere, er ikke omfattet. Det må forventes, at der findes løsninger for 
disse, eksempelvis er det:
– Teatre
– Museer
– Kulturhuse 

§ Løsningen for denne gruppe skal formentlig findes via Slots- og 
Kulturstyrelsen, der kan øge tilskud midlertidigt
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Omsætningskompensation – store arrangementer



Ansøgning om støtte generelt
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Ansøgning om støtte generelt



§ CVR-nr. er i øjeblikket afgørende for alle hjælpepakker

§ Virksomheder som har samlet flere aktiviteter under et CVR-nr. bliver 
dermed reelt  vurderet hårdere end de konkurrenter, der har adskilt driften 
i flere juridiske enheder med CVR-nr.

§ Hidtil har svaret været, at det skal måles på CVR-nr., og man kan ikke 
hense til P-nr. m.v.

§ Derfor må det forventes, at der snarest kommer en afklaring af netop dette 
forhold – i det mindste politisk

§ Udgangspunktet derfor ind til videre CVR-nr.
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CVR-nr.



§ Virk.dk har allerede forberedt siden med indberetninger …
§ Der er pres på virk.dk når ansøgninger bliver åbnet – tålmodighed er 

nødvendigt
§ Link: https://indberet.virk.dk/
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Hvor skal jeg ansøge?
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Ordning Regelsæt Ansøgning

Retningslinjer 
for revisors 
erklæring

Revisor-
erklæring

Ledelses-
erklæring

Tilskud til 
revisors 
erklæring

Kompensation for 
virksomheders 
faste udgifter

Erhvervsministeriet

Se også virksomhedsguiden.dk

Digitalt, formentlig medio 
uge 13 via virk.dk

Afventer 
retningslinjer

Afventer 
retningslinjer

Afventer 
retningslinjer

Ja, oplyst at 
udgøre 80%

Kompensation for 
tab ved aflysning af 
større 
arrangementer

Bekendtgørelse nr. 233 af 18. 
marts 2020 om kompensation for 
tab ved aflysning af større 
arrangementer som følge af 
COVID-19-
afværgeforanstaltninger

virk.dk Krav om erklæring 
ved tab over DKK 
500.000.
Erhvervsstyrelsen 
har fastsat 
retningslinjer

Aftalte 
arbejds-
handlinger 
efter ISRS 
4400 DK

Indeholder 
”tro og love” 
erklæring 
som ansøger 
skal give ved 
ansøgning

Nej

Midlertidig 
lønkompensation 
for lønmodtagere 
på det private 
arbejdsmarked

Regeringen og arbejdsmarkedets 
parter har indgået en 
trepartsaftale om en midlertidig 
lønkompensationsordning for 
fyringstruede medarbejdere.
Der forventes justeringer før 
regelsættet træder i kraft.

Når kompensationsperioden 
er udløbet, skal 
virksomheden dokumentere, 
at den har hjemsendt de 
berørte medarbejdere i den 
angivne periode.

Afventer 
retningslinjer

Afventer 
retningslinjer

Kan blive 
”med revisor-
bistand”

Indeholder 
”tro og love” 
erklæring 
som ansøger 
skal give ved 
ansøgning

Nej

Lønkompensation 
til selvstændige

Erhvervsministeriet

Se også
virksomhedsguiden.dk

Når kompensationsperioden 
er udløbet, skal virksom-
hedsejeren dokumentere et 
omsætningstab på over 30%

Afventer 
retningslinjer

Afventer 
retningslinjer

Kan blive 
”med revisor-
bistand”

Indeholder 
”tro og love” 
erklæring 
som ansøger 
skal give ved 
ansøgning

Nej
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Revisorerklæringer til hjælpepakker



Sygedagpenge
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Sygedagpenge



§ Anmodning om dagpenge ved sygdom - Selvstændige uden CVR-nr. eller 
hvis fravær skyldes Covid-19

§ Selvstændig erhvervsdrivende eller medarbejdende ægtefælle, der er 
fraværende pga. Covid-19 kan søge om sygedagpenge i deres 
hjemkommune. 
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Selvstændige og sygedagpenge



§ Arbejdsgivere har fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en 
udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til 
lønmodtagere, som er fraværende som følge af coronavirus/covid-19. 
Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge 
for fravær som følge af coronavirus/covid-19. 

§ Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra 
første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være 
syge eller er i karantæne pga. coronavirus/covid-19. 

§ Ansøgning via NemRefusion.dk (sædvanligt)
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Ansatte og sygedagpenge



Garantier for lån
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Garantier for lån



Store virksomheder (over 250 ansatte)
§ Vækstfonden kan garantere for store virksomheders lån eller kredit i 

finansieringsinstituttet, der skal dække tab eller forventet tab i omsætningen på minimum 
30 pct. som følge af spredningen af COVID-19.
§ Garantien dækker 70 pct. af finansieringsinstituttets tab.

SMV-virksomheder
§ Omfatter virksomheder med under 250 ansatte, højst 50 mio. EUR og/eller en samlet 

årlig balance på højst 43 mio. EUR.
§ Vækstfonden kan stille garanti for nye lån og driftskreditter til små og mellemstore 

virksomheder, der oplever eller forventer at opleve et omsætningstab på minimum 30 pct. 
som følge af spredningen af COVID-19.
– Garantien dækker 70 pct. af pengeinstituttets, leasingselskabets m.v. eventuelle tab.
– Garantien har en løbetid på op til 7 år, der nedskrives årligt, lineært.
– Prisen består af stiftelsesprovision på 2.500 kr. og en årlig provision, der udgør 1 pct. af 

det beløb, der garanteres for.

Kontakt banken (Vækstfonden)
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Garantier og nye lån



Sanktioner

2. april 2020 Covid-19 webinar: Økonomisk hjælp til trængte virksomheder50

Sanktioner



Der er fremsat LF 157 om skærpelse af straf ifm. corona-19

- Dobbelt straf vil generelt blive udmålt for overtrædelser

- Firedobbelt straf, hvis det sker, ifm. at der uberettiget er ansøgt/opnået 
lån, kreditstøtte, tilskud eller kompensation fra hjælpepakkerne

- Tillægsbøde (ved fængselsstraf) 

- Hjælpepakkerne defineres bredt/dynamisk og omfatter alle de 
foranstaltninger, der lanceres til at afbøde de negative økonomiske 
konsekvenser for virksomheder og lønmodtagere

- Ikrafttrædelse ved offentliggørelse i Lovtidende

- Virkning frem til 1. marts 2021 (solnedgangsklausul)
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Sanktioner (lovforslag)



Definitionen af særlig grov karakter er uændret DKK 500.000, jf. strfl. 289

Eksempel fra forslaget:

§ Økonomidirektør opnår uberettiget 1 mio. DKK fra hjælpepakker

§ Udmønter sig i:
– Fængsel i 4 år
– Tillægsbøde på 4 mio. DKK
– Konfiskation af 1 mio. DKK
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Sanktioner (lovforslag)



Afslutning

2. april 2020 Covid-19 webinar: Økonomisk hjælp til trængte virksomheder53

Afslutning



§ Virk.dk giver løbende opdateringer
§ Ansøgning skal ske digitalt via virk.dk – omfatter ”store arrangementer” og 

”lønkompensation”

Det vides ikke præcist hvornår, at ansøgning for kompensation for fast udgifter 
bliver tilgængelig

§ Det er oplyst, at der ca. en uge efter ansøgning vil ske udbetaling af 
kompensation

§ Efter kompensationsperiodens udløb (vi ved ikke, om den forlænges senere) skal 
der enten ske efterkontrol eller efterindberetning. Der kan blive afvigelser 
mellem det ansøgte/udbetalte og det dokumenterede, hvilket vil afstedkomme 
efterbetalinger.

§ Rådet er at ansøge om mest muligt i første omgang, det gør det lettere for alle.
Det er muligt at ansøge ad flere omgange, men det er ikke hensigtsmæssigt.
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Afslutning vedr. hjælpepakker



Overblik og vejledning  COVID-19 Følg også med på internettet
www.beierholm.dk/coronavirus/

Links til relevant information om hjælpepakke til erhvervsdrivende:
• https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/

• https://www.beierholm.dk/nyheder-events/coronavirus/

• https://naestvederhverv.dk/

• https://www.advodan.dk/nyheder/

På de følgende plancher for du et samlet overblik og vejledning vedrørende:

• Offentlige hjælpepakker – Skat/moms
• Offentlige hjælpepakker – Medarbejdere
• Offentlige hjælpepakker – Driftstab
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Målgruppe Effekt Praktiske forhold Læs mere

Arbejdsmarkedsbidrag og A-skat 
vedrørende ansatte for små og 
mellemstore virksomheder

Virksomheder, som ikke 
klassificeres som store

Betalingsfrister udskydes således:
11. maj udskydes til 10. sept. 2020
10. juni udskydes til 12. okt. 2020
10. juli udskydes til 10. nov. 2020

Betalingsfristen 14. april 2020 er 
ikke udskudt.
Angivelsesfristerne er ikke udskudt.

virksomhedsguiden.dk
skat.dk

Arbejdsmarkedsbidrag og A-skat 
vedrørende ansatte for store 
virksomheder

Store virksomheder, som har et 
årligt tilsvar på mere end DKK 
250.000 i AM-bidrag eller DKK 1 
mio.kr. i A-skat

Betalingsfrister udskydes således:
30. april udskydes til 31. aug. 2020
29. maj udskydes til 30. sept. 2020
30. juni udskydes til 30. okt. 2020

Betalingsfristen 31. marts 2020 er 
ikke udskudt.
Angivelsesfristerne er ikke udskudt.

virksomhedsguiden.dk
skat.dk

B-skatterater for personlige 
erhvervsdrivende Personligt erhvervsdrivende

Rate 20. april 2020 rykkes til 22. 
juni 2020 og rate 20. maj 2020 
rykkes til 21. december 2020.

Overvej at rette forskudsopgørelse 
på Skattestyrelsens tast selv-
løsning, hvis virksomhedens 
overskud forventes at blive mindre.

skat.dk

Momsindbetalinger for små og 
mellemstore virksomheder

Virksomheder med under DKK 50 
mio. i omsætning

Kvartalsmoms: 
2. juni udskydes til 1. sept. 2020.

Halvårsmoms: 
1. september 2020 udskydes til 1. 
marts 2021.

Angivelsesfristerne er ligeledes 
udskudt, men Skattestyrelsen 
opfordrer til, at der angives så 
tidligt som muligt af hensyn til 
statistiske opgørelser over dansk 
økonomi.

skat.dk

Negativ moms kan angives 
umiddelbar efter afgiftsperiodens 
afslutning og udbetales senest 3 
uger efter.

Hvis virksomheden skylder penge 
på Skattekontoen eller hvis 
Skattestyrelsen udtager angivelsen 
til kontrol, kan der gå længere tid.

skat.dk

Momsindbetalinger for store 
virksomheder

Virksomheder med over DKK 50 
mio. i omsætning

Betalingsfrister udskydes således:
27. april udskydes til 25. maj 2020
25. maj udskydes til 25. juni 2020
25. juni udskydes til 27. juli 2020

Angivelsesfristerne er ligeledes 
udskudt, men Skattestyrelsen 
opfordrer til, at der angives så 
tidligt som muligt af hensyn til 
statistiske opgørelser over dansk 
økonomi.

skat.dk

Negativ moms kan angives 
umiddelbar efter afgiftsperiodens 
afslutning og udbetales senest 3 
uger efter.

Virksomheder der betaler 
månedsvist pga. 
uregelmæssigheder i fortiden får 
ikke udsættelse.

virksomhedsguiden.dk

Offentlige hjælpepakker – Skat/moms
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Målgruppe Effekt Praktiske forhold Læs mere

Lønkompensation ved midlertidig 
hjemsendelse

Alle virksomheder, der står for at 
opsige mere end 30% eller mere 
end 50 personer pga. COVID-19

Staten kompenserer 75% af 
lønnen til virksomheden. Dog 
maks. DKK 30.000 pr. måned. For 
timelønnede er kompensationen 
90%, dog maks. DKK 30.000 pr. 
måned. 
Indtil videre maks. i 3 måneder (9. 
marts - 8. juni). 
Medarbejderne kan ikke opsiges 
og må ikke arbejde i 
hjemsendelsesperioden. 
Medarbejderen skal have 
sædvanlig løn og skal holde 5 
ferie-/afspadseringsdage i 
perioden.

Ansøgning skal ske på virk.dk. 
Beløbsgrænserne er hævet til DKK 
30.000 mod tidligere DKK 23.000 
/ DKK 26.000.

Krifa (følg link under ”Læs mere”) 
har udarbejdet en skabelon, som 
kan bruges over for 
medarbejderen, men det er ikke et 
krav for at kunne ansøge, at der 
foreligger denne skrivelse.  

Der vil være krav om, at det 
senere skal dokumenteres bl.a. 
med en revisorerklæring, at 
kravene er opfyldt.

virk.dk
virksomhedsguiden.dk
krifa.dk

Sygedagpenge Alle virksomheder

Arbejdsgiverens betaling for de 
første 30 sygedage bortfalder for 
medarbejdere, der har COVID-19 
eller er sendt i karantæne. For 
personligt erhvervsdrivende, som 
får COVID-19, vil der være 
sygedagpenge fra første dag i 
stedet for efter 2 uger.

For personer sygemeldt af andre 
grunde end COVID-19 gælder de 
almindelige regler.

virksomhedsguiden.dk

Arbejdsfordeling Alle virksomheder

Reglerne smidiggøres og kan 
hurtigere igangsættes, så 
medarbejderne kan få supplerende 
dagpenge.

Tidligere skulle arbejdsfordeling 
anmeldes en uge før til jobcentret. 
Nu kan den igangsættes, så snart 
den er anmeldt til jobcentret.

star.dk (Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering)
danskerhverv.dk

Offentlige hjælpepakker – Medarbejdere
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Målgruppe Effekt Praktiske forhold Læs mere

Erstatning for aflyste 
arrangementer (indtil videre 
perioden 6. marts – 31. marts 
2020)

Virksomheder, som skulle have 
afholdt arrangementer med over 
1.000 deltagere (eller over 500 
deltagere, hvis f.eks. ældre eller 
helbredsmæssigt sårbare)

Kompensation for udgifter 
(Kompensationen omfatter tab af 
indtægter ved f.eks. indtægter fra 
billetsalg, honorar til kunstnere, 
salg af mad/drikkevarer m.v., men 
kompensationen må ikke resultere i 
en fortjeneste).

Ansøgning skal ske på virk.dk. Hvis 
der ansøges om mere end DKK 0,5 
mio., skal der medsendes 
revisorerklæring. Vejledning til 
ansøgning og revisorerklæring 
findes på virk.dk.

virk.dk
virksomhedsguiden.dk

Lønkompensation for 
selvstændige og freelancere
(indtil videre perioden 9. marts – 8. 
juni 2020)

Selvstændige med op til 
10 fuldtidsansatte samt 
freelancere, som oplever mere end 
30% nedgang i omsætningen pga. 
COVID-19, og har minimum DKK 
10.000 i omsætning pr. måned.

Staten kompenserer 75% af 
omsætningstabet. Dog maks. DKK 
23.000 pr. måned.
Hvis der er medarbejdende 
ægtefælle samlet maks. DKK 
46.000 pr. måned.

Ansøgning skal ske digitalt med et 
forventet omsætningstab og tro og 
love-erklæring. Der forventes åbnet 
for ansøgninger 1. april 2020. 
Der vil være krav om, at det senere 
skal dokumenteres bl.a. med en 
revisorerklæring, at kravene er 
opfyldt.
Grænsen for månedlig omsætning 
er blevet nedsat fra tidligere DKK 
15.000 til DKK 10.000.

virksomhedsguiden.dk
fm.dk (Finansministeriet)
em.dk (Erhvervsministeriet)

Kompensation for virksomhedernes 
faste udgifter (indtil videre 
perioden 9. marts – 8. juni 2020)

Alle virksomheder

Virksomheder, som oplever mere 
end 40% nedgang i omsætningen 
pga. COVID-19 kan få kompen-
sation af faste udgifter således:
Påbudt fuldt lukket: 100%
Oms.nedgang 80%-100%: 80%
Oms.nedgang 60%-80%: 50%
Oms.nedgang 40%-60%: 25%

Maksimal kompensation udgør DKK 
60 mio. pr. virksomhed i perioden.

Faste udgifter er f.eks. husleje, 
renteudgifter og leasing. Ansøgning 
skal ske digitalt. Der vil være krav 
om, at det skal dokumenteres bl.a. 
med en revisorerklæring, at 
udgifterne er berettigede til 
refusion og kravene i øvrigt er 
opfyldt. Denne revisorerklæring vil 
være støtteberettiget op til 80%. 
Der skal mindst være faste udgifter 
på DKK 25.000 i perioden for at 
være berettiget til kompensation.

virksomhedsguiden.dk
fm.dk (Finansministeriet)

Midlertidig udvidelse af 
Rejsegarantifondens formål (indtil 
videre perioden 13. marts – 13. 
april 2020)

Rejseudbydere

Lån til sikring af kompensation for 
rejseselskabers 
tilbagebetalingsomkostninger 
forbundet med aflyste rejser i 
perioden

Der er tale om lån, idet det 
fremgår, at lånet tilbagebetales af 
rejseselskaberne over en årrække. 
Rejsegarantifonden vil snarest 
udsende yderligere information til 
rejseudbyderne.

rejsegarantifonden.dk

Offentlige hjælpepakker – Driftstab

2. april 202058 Covid-19 webinar: Økonomisk hjælp til trængte virksomheder


