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Vi opdaterer løbende denne e-bog, da der kommer nye informationer og
opdateringer om hjælpepakkerne. Vi henviser derfor til at læse de fulde
regler på Virksomhedsguiden.dk

2

Lønkompensation
Lønkompensationen gælder for private virksomheder, der er
ekstraordinært hårdt økonomisk ramt.
Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 9. juni
2020 – med tilbagevirkende kraft.
Ansøgning om lønkompensation er åben og foregår digitalt, og alle, der
opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret. Udbetaling forventes
hurtigst muligt efter ansøgningsgodkendelse.
Følgende er gældende for lønkompensationsordningen:
• Alle virksomheder kan ansøge om kompensation uanset virksomhedsform og
branche, men virksomheden skal have CVR nr. i Danmark
• Virksomheden skal stå overfor at varsle afskedigelser for minimum 30% af
medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte
• Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne i
kompensationsperioden
• Lønkompensationen udgør 75% af de samlede lønudgifter for fastansatte,
dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat
• Lønkompensationen udgør 90% for timelønnede, dog maksimalt 26.000 kr.
pr. måned pr. medarbejder
• Ordningen dækker ikke løst ansatte – freelancere på honorar eller B-indkomst
• Som virksomhedsejer uden ansatte i virksomheden er du ikke selv omfattet af
ordningen – også selv om du får løn fra virksomheden
• De fyringstruede medarbejdere må ikke arbejde, men hjemsendes med fuld
løn
• En forudsætning for lønkompensationen er, at virksomheden i den
lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske
årsager
• Den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation til, skal
anvende ferie, betalt frihed eller afspadsering på i alt 5 dage i tilknytning til
kompensationsperioden
• Der er ikke mulighed for at kombinere fyringer med kompensation

Der kommer løbende nye informationer og opdateringer om hjælpepakkerne, og vi
henviser derfor til at læse de fulde regler på Virksomhedsguiden under
Lønkompensation.
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Kompensation for
virksomheders faste
udgifter
Denne støtteordning giver mulighed for at ansøge om at få
midlertidig kompensation for virksomhedens faste udgifter.
Det gælder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter.

Ordningen dækker udgifter i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020.
Ordningen er stadig under udarbejdelse og skal vedtages endeligt i
Folketinget.
Følgende er gældende for ordningen:
• Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om
kompensation
• Derudover skal du leve op til følgende krav:
• Virksomhed forventer at opleve et fald i omsætning på mere end 40 pct.
• Dine faste udgifter skal udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra 9. marts
til 9. juni 2020
• Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx
husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx. leasing)
• Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætning:
• Nedgang 40-60%: Kompensation 25%
• Nedgang 60-80%.: Kompensation 50%
• Nedgang 80-100%: Kompensation 80%
• Du skal sende en ansøgning til Erhvervsstyrelsen når ordningen åbner og
ansøgningen vil foregå digitalt
• Virksomheder, der er lukket efter påbud ved bekendtgørelse, vil blive
kompenseret med 100% af de faste udgifter i påbuds-perioden, men der
gælder stadig et krav om minimum 25.000 kr. over den angivne 3-måneders
periode

Der kommer løbende nye informationer og opdateringer om
hjælpepakkerne, og vi henviser derfor til at læse de fulde regler på
Virksomhedsguiden her.

4

Kompensation til
selvstændige
Hvis coronavirus/covid-19 har ført til et omsætningstab i din
virksomhed på mindst 30%, kan du som selvstændig få
kompensation. Ordningen er målrettet virksomhedsejere – både
enkeltmandsvirksomhed og ApS.
Ordningen gælder for mindre virksomheder, hvor der maksimalt er 10
fuldtidsansatte, og omsætningen skal mindst udgøre 10.000 kr. i
gennemsnit pr. måned. Ordningen kræver at du ejer mindst 25% af
virksomheden og selv arbejder i virksomheden.
Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til 9. juni
2020. Følgende er gældende:
• Virksomheden skal have eksisteret siden den 1. februar 2020
• Der må maksimalt være 10 fuldtidsansatte, og omsætningen skal mindst
udgøre 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned
• Kompensationen skal tilbagebetales, hvis du som selvstændig opnår en
personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020
• En person (selvstændig/virksomhedsejer) kan maksimalt kompenseres én
gang via denne ordning. Ejer man flere virksomheder, kan man ikke
kompenseres for hvert enkelt ejerforhold
• Man skal minimum eje 25% af en virksomhed for at kunne modtage
kompensation
• Fire ejere, der hver ejer 25%, vil maksimalt kunne modtage 23.000 kr. pr.
måned per ejer
• 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 70.000 kr. i en periode på tre måneder
• Hvis ægtefællen også arbejder i virksomheden (medarbejdende ægtefælle)
kan virksomheden modtage 23.000 kr. pr. måned for hver af ægtefællerne –
samlet 46.000 kr. om måneden i alt
• Hvis du er selvstændig uden CVR-nr. kan du få dækket 75% af det forventede
B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned
• Hvis det viser sig, at omsætningen ikke er faldet med 30% i den ansøgte
kompensationsperiode, vil du skulle betale støtten tilbage
• Kompensationen er skattepligtig

Der kommer løbende nye informationer og opdateringer om
hjælpepakkerne, og vi henviser derfor til at læse de fulde regler på
Virksomhedsguiden her.
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Kompensation til
arrangører
Du kan søge om kompensation, hvis dit arrangement er blevet
aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller
udskyde arrangementer med mere end 1.000 deltagere på grund
af coronavirus/covid-19.
Kompensationsordning er for arrangører af større arrangementer i
perioden fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020. Som
udgangspunkt gælder ordningen arrangementer, som aflyses, udskydes
eller væsentlig ændres som følge af Regeringens opfordring til at aflyse
arrangementer med 1000 eller flere deltagere.
Ansøgning om kompensation er åben og foregår digitalt på virk.dk, og
alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
Følgende er gældende for kompensationsordningen:
• Du kan få kompensation for arrangementer, der skulle være afholdt i perioden
fra og med den 6. marts til og med den 31. marts 2020, som er aflyst,
udskudt eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret
• Der kan kompenseres for tab af indtægter fra en række forskellige kilder, fx.
indtægter fra billetsalg, honorar til kunstnere, salg af mad/drikkevarer og
merchandise, reklameindtægter mv.
• Arrangører skal indsende dokumentation for, at arrangementet er aflyst,
ændret væsentligt eller udskudt, og at arrangementet havde kapacitet til
1000 eller flere deltagere
• Arrangører skal indsende regnskab for arrangementet, som dokumenterer de
tab, der ønskes kompensation til
• Der skal indsendes revisorpåtegnet budget og regnskab ved alle
kompensationsansøgninger på mere end 500.000 kr.

Du kan ikke søge om kompensation til:
• Tabt overskud. Kompensationen må ikke bidrage til overskud
• Udgifter, som forsikringen dækker
• Udgifter, der dækkes af anden offentlig støtte
• Arrangementer, som er lukkede for offentlig tilmelding
• Landsindsamlinger.

Ansøgningen er åben og du kan finde hjælp til, hvilken nødvendig
dokumentation, der efterspørges inden ansøgning på Virksomhedsguiden
her.
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Udvidet ret til
arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige
Der er indført en udvidet ret for arbejdsgivere til refusion for løn
eller sygedagpenge og for selvstændige til sygedagpenge for visse
typer fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Det 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.
En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge
fra første fraværsdag. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i
hjemmeophold kunne få sygedagpenge.
Hvordan søger jeg?
• Arbejdsgivere skal søge om den udvidede ret til refusion via
NemRefusion. Find information her.
• Selvstændige skal anmelde fravær ved hjælp af en papirblanket, som
kan findes på KL’s hjemmeside. Blanketten skal indleveres til din
kommune.

Der kommer løbende nye informationer og opdateringer om
hjælpepakkerne, og vi henviser derfor til at læse de fulde regler på
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering her samt på
Virksomhedsguiden.
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Midlertidig udskydelse af
betalingsfrister for moms,
AM-bidrag og A-skat
Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges
som følge af coronavirus/covid-19 mhb. på at give virksomheder
en bedre likviditet.
Fristen for afregning af A-skat og AM-bidrag
Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat for april, maj og juni 2020
bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne
gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst.
Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat vil
blive omfattet af de lempede regler.
Fristerne for betaling af B-skat for april og maj 2020 bliver midlertidigt
forlænget med to måneder.
Betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag for SMV’er:
• Betalingsfristen 11. maj rykkes til 10. september 2020.
• Betalingsfristen 10. juni rykkes til 12. oktober 2020.
• Betalingsfristen 10. juli rykkes til 10. november 2020.
Betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag for store virksomheder:
• Betalingsfristen 30. april rykkes til 31. august 2020.
• Betalingsfristen 29. maj rykkes til 30. september 2020.
• Betalingsfristen 30. juni rykkes til 30. oktober 2020.
Betalingsfrist for B-skat
• Betalingsfristen 20. april rykkes til 22. juni 2020
• Betalingsfristen 20. maj rykkes til 21. december 2020

Betalingsvilkår for moms
• Betalingsfristen for virksomheder med månedlig afregning af moms for 3
måneder (marts, april og maj 2020) rykkes med 30 dage. Fx vil fristen den
27. april 2020 udskydes til den 25. maj 2020
• For virksomheder med kvartalsmoms sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020,
så betalingsfristen bliver 1. september 2020 for begge kvartaler. Hver enkelt
periode på skal på hver sin indberetning.
• For virksomheder med halvårsmoms sammenlægges 1. og 2. halvår, så
betalingsfristen bliver 1. marts 2021 for begge halvår. Hver enkelt periode på
skal på hver sin indberetning.
• Der løber ikke renter på moms, da betalingsfristen flyttes

Der kommer løbende nye informationer og opdateringer om dette
emne, og vi henviser derfor til at læse de fulde regler om momsregler
og udskydelse af betalingsfristerne på Virksomhedsguiden.
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Garantiordning for
nye lån
Der er etableret en garantiordning, som giver store virksomheder
mulighed for at få en statsgaranti på 70% af bankernes nye udlån
til at dække omsætningstab som følge af coronavirus/covid-19.
Ordningen gælder for alle virksomheder, som har oplevet eller forventer
et omsætningstab på over 30 pct. som følge af coronavirus/covid-19.
Garantien dækker en del af finansieringsinstituttets risiko og kan dermed
give dig lettere adgang til den nødvendige finansiering.
Der kommer løbende nye informationer og opdateringer om
hjælpepakkerne, og vi henviser derfor til at læse de fulde regler her:
• Virksomhedsguiden: Garantiordning for nye lån
• Vækstfonden: Få opdateret vejledning om statsgaranterede lån
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Sparring og råd til
virksomheder
Vi har samlet en liste over nyttige links, hvor du kan finde hjælp
og svar på alle de forhold der berører din virksomhed i
Coronakrisen.
Nyttige links
Coronavirus og din virksomhed
Find svar på dine spørgsmål om din virksomhed og diverse støtteordninger på
Virksomhedsguiden.
Læs mere om de enkelte hjælpe-initiativer på Finansministeriets hjemmeside
Dansk Erhverv har lavet en guide til virksomheder om Convid-19.
Tilsvarende har Dansk Industri og SMVDanmark.
Den fælles myndighedsside om Covid-19 finder du her.
Læs mere på hjemmesiden coronasmitte.dk for at få et samlet overblik over de
danske myndigheders informationer.
Erhvervshus Sjælland
I Erhvervshus Sjælland har vi et særligt hold af forretningsudviklere, som står
klar til at hjælpe dig og din virksomhed videre i denne svære tid. Vi står klar
med gratis og uvildig sparring i forbindelse med:
• Sparring til din virksomheds ledelse og drift under vanskelige forhold
• Viden om økonomi, finansiering, personalejura og strategi
• Vejledning om brug af statslige ordninger
• Assistance til krisehåndtering
Er du og din virksomhed berørt af Corona situationen er du velkommen til at
kontakte os. Kontakt os her eller læs mere på vores hjemmeside.

Early Warning – Hvis du er i krise
Hvis din virksomhed er likviditetsmæssigt udfordret, måske insolvent, og du har
behov for krisehjælp til virksomhedens fremadrettede drift, er der i
Erhvervshusene en særlig ordning, der kaldes Early Warning, som du kan
benytte. Læs mere her
Hotlines
Hvis du som virksomhed har spørgsmål til Covid-19 er der oprettet en særlig
Hotline. Hotlinen vejleder som udgangspunkt ikke, men er behjælpelig med at
henvise til rette myndighed. Kontakt Hotlinen på 72 200 034.
Hotlinen er åben mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag kl. 9.00-15.00.
Du kan også kontakte Dansk Erhvervs Hotline på telefon 3374 6400.
Myndighedernes fælles hotline er telefon 7020 0233.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har også en hotline for
virksomheder i hverdagene fra 8:00-16:00 på tlf. 72 200 350.
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