Hjælpepakker til erhvervslivet som følge af coronavirus
Tema

Hjælpepakkens indhold

Målrettet mod

# 1 Understøttelse
af virksomhedernes
likviditet

1) Forlængelse af
betalingsfrist
for:
• Moms
• A-skat og AM-bidrag
• B-skat og foreløbig
AM-bidrag

Alle virksomheder og
selvstændige
erhvervsdrivende

Vedtaget af
Folketinget
Ja, 17. marts
2020

Virkning fra

Virkning til

17. marts 2020

Ultimo 2020

6. marts 2020

31. august 2020

Hjælpeværktøj
færdig udviklet
Mere information
(spørgsmål og
svar) findes på
https://skat.dk/ska
t.aspx?oid=16900

2) Forhøjelse af loft på
skattekonto fra 200.000
kr. til 10 mio. kr.
# 2 Kompensationsordning for
arrangører af større
arrangementer
Forbedret 18. april

Aflysning af
arrangementer i perioden
6. marts til 31. august
marts med over 350
deltager

Arrangører af større
arrangementer, der
ikke får tab dækket
via forsikring m.m.
Forudsætning at
arrangement har
været åbent for
offentlig tilmelding.
Arrangementer, som
er lukkede for
offentlig tilmelding
(f.eks. firmaarrangementer eller
medlemsarrangementer), er ikke
støtteberettigede.

Enigt folketing
bakker op
De udvidede
kompensationsm
uligheder skal
nærmere
bestemmes i en
ny
bekendtgørelse

Der kan ansøges
på
https://indberet.vir
k.dk/myndigheder
/stat/ERST/arrange
mentskompensati
on#tab1
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Tema

Hjælpepakkens indhold

Målrettet mod

# 3 Fokus på
arbejdspladser

To garantiordninger
målrettet mod:
• SMV’er
• Større virksomheder,
(over 250 ansatte)

Virksomheder og
selvstændige, der har
oplevet eller
forventer at opleve
et omsætningstab på
minimum 30 pct.
som følge af corona

# 3 Fokus på
arbejdspladser

Sygedagpengerefusion fra
dag ét, når medarbejder
er syg af corona eller i
karantæne

# 3 Fokus på
arbejdspladser

# 3 Fokus på
arbejdspladser

Forbedret 15. juni

Vedtaget af
Folketinget
Bekendtgørelser
er udstedt

Virkning fra

Virkning til

1. marts 2020

Ultimo 2020

Alle virksomheder og
selvstændige
erhvervsdrivende

Ja, 17. marts

27. februar 2020

1. januar 2021

Ordning om
arbejdsfordeling bliver
mere fleksibel.
Virksomheden kan sætte
medarbejdere ned i tid i
en midlertidig periode,
hvor medarbejdere kan få
supplerende dagpenge.

Alle virksomheder

Dette kræver en
regelændring

Frigivelse af den
kontracykliske
kapitalbuffer, så den er 0

Kreditinstitutter

Ikke nødvendigt,
er frigivet af
erhvervsministeren

12. marts 2020

Hjælpeværktøj
færdig udviklet
Ja, der kan ansøges på
Vækstfondens
hjemmeside. Link
til SMV:
https://vf.dk/prod
uktersamarbejdspartner
e/covid-19garanti-smv/
Ja
Kan ansøges via:
www.NemRefusion
.dk. Selvstændige
skal anvende
papirblanket, som
hentes på KL’s
hjemmeside.
Blanket skal
afleveres hos
kommunen
Uklart

Ja
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Tema

Hjælpepakkens indhold

Målrettet mod

# 4 Trepartsaftale
om midlertidig
lønkompensation –
Forbedret 30. marts
2020, 18. april 2020
og 5. juni 2020

Delvis refusion for
afholdelse af lønudgifter
til lønmodtagere på det
private arbejdsmarked
ved hjemsendelse pga.
ordrenedgang og færre
kunder som følge af
corona.

Virksomheder, der
oplever ordrenedgang som følge af
corona

Forbedret aftale - det
maksimale støtteniveau
øges for både
funktionærer og ikkefunktionærer fra hhv.
23.000 og 26.000 til
30.000 kr. pr. måned pr.
omfattet fuldtidsansat.
# 5 Støttepakke til
små og mellemstore
virksomheder samt
selvstændige m.fl.

Vedtaget af
Folketinget

Virkning fra

Virkning til

9. marts 2020

Til og med 29.
august 2020

Ordningen gælder

kun virksomheder,
der står over for at
skulle fyre mindst 30
procent eller mere
end 50 ansatte

Kompensation for del af
de faste omkostninger
ved fald i omsætning på
mindst 35 pct.

Virksomheder med
stort omsætningsfald
f.eks. restaurant,
hoteller m.m.

Et enigt folketing
bakker op om
tiltaget

9. marts 2020

Til og med 8. juli
2020

Kompensation ved mindst
30 pct. nedgang i
omsætningen

Selvstændige og små
erhvervsdrivende,
der ikke har mere
end 25 fuldtidsansatte

Et enigt folketing
bakker op om
tiltaget

9. marts 2020

Til og med 8.
august 2020

Forbedret 18.april
2020

# 5 Støttepakke til
små og mellemstore
virksomheder samt
selvstændige m.fl.
Forbedret 18. april
og 15. april

Hjælpeværktøj
færdig udviklet
Nærmere detaljer
om ordningen og
ansøgningsproces
sen findes via flg.
link
https://virksomhe
dsguiden.dk/erhve
rvsfremme/conten
t/temaer/coronavir
us_og_kompensati
on/artikler/faahjaelp-tilloenudgifterloenkompensation
/eba83819-a5c64967-8c04eae3cee2973d/
Der kan ansøges
digitalt via
følgende link
https://indberet.vir
k.dk/myndigheder
/stat/ERST/omkost
ningskompensatio
n?pk_campaign=c
orona&pk_source
=virksomhedsguid
en
Mere information
om
ansøgningsproces
mm. via følgende
link
https://virksomhe
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Tema

Hjælpepakkens indhold

# 5 Støttepakke til
små og mellemstore
virksomheder samt
selvstændige m.fl.
Forbedret 15. juni

•

•

Øger adgang til
eksportkredit. EKF
dækker en betydelig
andel af bankens evt.
tab på nye lån
Eksisterende
genforsikringsordning
får øget kapacitet

Målrettet mod

Vedtaget af
Folketinget

Virkning fra

Virkning til

Hjælpeværktøj
færdig udviklet
dsguiden.dk/erhve
rvsfremme/conten
t/temaer/coronavir
us_og_kompensati
on/artikler/faahjaelp-til-tabtomsaetning/4087e
a63-d8a1-4d5591bb5ac807afe301/

Eksportvirksomheder

Et enigt folketing
bakker op om
tiltaget

Formentlig fra
ultimo marts

Ultimo 2020

Ansøgningen
foregår ved
kontakt til EKF,
som ved andre
ordninger

# 5 Støttepakke til
små og mellemstore
virksomheder samt
selvstændige m.fl.
Forbedret 15. juni

Forhøjelse af rammen for
de to statsgaranterede
låneordninger, jf.
hjælpepakke # 3 se
ovenfor (i regi af
Vækstfonden).

Alle virksomheder og
selvstændige
erhvervsdrivende,
som er udfordret
pga. COVID-19

Et enigt folketing
bakker op om
tiltaget

1. marts 2020

Ultimo 2020

Er implementeret

# 5 Støttepakke til
små og mellemstore
virksomheder samt
selvstændige m.fl.

Fremskyndelse af
offentlige indkøb
herunder anvendelse af
forudbetaling

Alle virksomheder
der ”handler” med
det offentlige

Et enigt folketing
bakker op om
tiltaget.
Forudsætter
formel
vedtagelse af
aktstykke til
Finansloven

26. marts 2020

Afhænger af
tiltag – anlægsloft er
suspenderet
frem til ultimo
2020

Mere om statens
aftale med KL og
Danske Regioner
https://www.fm.dk
/nyheder/pressem
eddelelser/2020/0
3/regeringenindgaar-aftaler-

Staten har indgået aftale
med Kommunernes
Landsforening og Danske
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Tema

Hjælpepakkens indhold

Målrettet mod

Vedtaget af
Folketinget

Virkning fra

Virkning til

Hjælpeværktøj
færdig udviklet
med-kl-ogdanske-regionerom-danskoekonomi

Rejsebureauer og
kunder der har købt
rejser

Et enigt folketing
bakker op om
tiltaget

13. marts
(formålsudvidelse
af Rejsegarantifonden)

13. april
(formålsudvidelse af
Rejsegarantifond
en)

Krav skal
anmeldes til
rejsebureau ikke
rejsegarantifond
se mere på link
https://www.rejseg
arantifonden.dk/a
ktuelt/pressemedd
elelservise/?tx_news_pi1
%5Bnews%5D=11
3&cHash=815f49d
07894df2f3d60dd
2c05c25e1c

Regioner om
implementering af tiltag

# 5 Støttepakke til
små og mellemstore
virksomheder samt
selvstændige m.fl.

Statslig garanti til
Rejsegarantifonden.
Formål udvides, så
rejsebureau kan få
kompensation for
tilbagebetaling af aflyste
rejser som følge af corona
i perioden 13. marts til 13.
april

# 5 Støttepakke til
små og mellemstore
virksomheder samt
selvstændige m.fl.
Forbedret 18. april
og 15. juni

•

Dagpengeanciennitet
en sættes på pause
Sygedagpengeperioden forlænges

Mennesker der er på
dagpenge eller
sygedagpenge

Et enigt folketing
bakker op om
tiltaget

9. marts 2020

Til og med 31.
august 2020

Ja

# 5 Støttepakke til
små og mellemstore
virksomheder samt
selvstændige m.fl.
Forbedret 15. juni

Øget SU- lånemuligheder
for elever og studerende

Elever og studerende

Et enigt folketing
bakker op om
tiltaget

Marts 2020

August 2020

Nærmere detaljer
om lånemuligheden og
ansøgningsprocessen findes
via flg. link
https://www.su.dk/
covid-19-og-su/

•
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Tema

Hjælpepakkens indhold

Målrettet mod

# 6 Støttepakke
justering og
udvidelse af
hjælpepakker

Kompensationsordning
for freelancere med både
A- og B- indkomst.
Kompensation ved
indkomsttab på minimum
30 pct.

Freelancere

# 6 Støttepakke
justering og
udvidelse af
hjælpepakker

Rentefrit lån: Udbetaling
af indbetalt moms til
SMV’er samt indbetalt
lønsumsafgift til visse
virksomheder

SMV’er (momslån)
Metode 4
virksomheder f.eks.
tandlæge,
vognmænd herunder
taxa m.v.
(Lønsumsafgift lån)

Vedtaget af
Folketinget
Enigt folketing
bakker op om
tiltaget

Virkning fra

Enigt folketing
bakker op om
tiltaget

4. maj 2020

Virkning til

Hjælpeværktøj
færdig udviklet
Ja. Læs mere om
ordningen via flg.
Link

https://virksomh
edsguiden.dk/erh
vervsfremme/co
ntent/temaer/co
ronavirus_og_ko
mpensation/artik
ler/faakompensationsom-freelancermed-baade-a-ogbindkomst/e1bf65
14-d57a-416187d9322dd1369fb1/
15. juni 2020

Ja. Læs mere via
flg. Link

https://virksomh
edsguiden.dk/erh
vervsfremme/co
ntent/temaer/co
ronavirus_og_ko
mpensation/artik
ler/udskyd-blaafregningen-afskat-og-tag-etmomslaan/de77a
a5f-1ace-4509b1a4022b8a7d5638/
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Tema

Hjælpepakkens indhold

Målrettet mod

# 6 Støttepakke
justering og
udvidelse af
hjælpepakker

Forlængelse af frister for
betaling af lønsum

# 6 Støttepakke
justering og
udvidelse af
hjælpepakker

Statslig garantidækning til
virksomheders tegning af
forsikring mod udeblevet
betaling ved handel og
eksport
Matchfinansieringstiltag i
Vækstfonden

Metode 4
virksomheder f.eks.
tandlæger,
fysioterapeuter,
ergoterapeuter og
vognmænd,
herunder taxa m.v.
Virksomheder

# 6 Støttepakke
justering og
udvidelse af
hjælpepakker

Vedtaget af
Folketinget
Enigt folketing
bakker op om
tiltaget

Virkning fra

Virkning til

15. juli

15. oktober

Hjælpeværktøj
færdig udviklet
Ja

Enigt folketing
bakker op om
tiltaget

Ultimo 2020

Administreres af
EKF

Kriseramte
iværksættere og
vækstvirksomheder

Enigt folketing
bakker op om
tiltaget

Ultimo 2020

Nej, skal
administreres af
vækstfonden

# 6 Støttepakke
justering og
udvidelse af
hjælpepakker
# 6 Støttepakke
justering og
udvidelse af
hjælpepakker

Etablering af
Crowdfundingplatform

Iværksættere

Enigt folketing
bakker op om
tiltaget

Ekstra midler til
innobooster-ordningen Støtte til innovative
udviklingsprojekter

SMV’er og
iværksættere

Enigt folketing
bakker op om
tiltaget

# 6 Støttepakke
justering og
udvidelse af
hjælpepakker

Diverse forlængelser i
ydelsessystemetdagpenge og
sygedagpenge

Dagpenge og
sygedagpenge
modtagere

Nej

Ultimo 2020

Eksisterende
ordning mere
information via
følgende link

https://innovatio
nsfonden.dk/da/
programmer/inn
obooster
Enigt folketing
bakker op om
tiltaget

Ja
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Tema

Hjælpepakkens indhold

Målrettet mod

Vedtaget af
Folketinget
Enigt folketing
bakker op om
tiltaget

Virkning fra

# 7 Kultur
hjælpepakke

Kompensation for
produktionsudgifter til
forestillinger og
udstillinger maks. 80 pct.
af udgifter.

Nødlidende kulturinstitutioner og
revyer

# 8 Udfasning af
hjælpepakker

Kompensation for faste
omkostninger

# 8 Udfasning af
hjælpepakker

Medlemskab af A-kasse
uden 12 måneders
forudgående medlemskab

Virkning til

Virksomheder
omfattet af Covid-19
restriktioner

Ja

9. juli 2020

8. august 2020

Selvstændige

Ja

9. juli

8. august

Hjælpeværktøj
færdig udviklet

Ordningen administreres af
Slots og ejendomsstyrelsen
https://slks.dk/til
skud/stamside/til
skud/midlertidigkompensationsor
dning-forproduktionsomk
ostninger-tilkulturinstitutione
r-mv-dermodtage/
Nej, læs mere på
virksomheds
guiden:
https://virksomh
edsguiden.dk/erh
vervsfremme/co
ntent/

Opd. 16-06-2020
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