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Følg også med på internettet

www.beierholm.dk/coronavirus/

Offentlige hjælpepakker – Skat/moms
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

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 selvløsning, hvis virksomhedens
overskud forventes at blive mindre.

skat.dk

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

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

B-skatterater for personlige
erhvervsdrivende

Momsindbetalinger for små og
mellemstore virksomheder

Momsindbetalinger for store
virksomheder

2

3. april 2020 09:30

Virksomheder med under DKK 50
mio. i omsætning

Virksomheder med over DKK 50
mio. i omsætning

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

Offentlige hjælpepakker – Medarbejdere
Målgruppe

Lønkompensation ved midlertidig
hjemsendelse

Sygedagpenge

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

Effekt

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.

Praktiske forhold

Læs mere

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.

virk.dk
virksomhedsguiden.dk
krifa.dk

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

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

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 – Driftstab
Målgruppe

Erstatning for aflyste
arrangementer (indtil videre
perioden 6. marts – 9. juni 2020)

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

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

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

Selvstændige m.v. 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.

Alle virksomheder

Effekt

Praktiske forhold

Læs mere

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.
Perioden er forlænget, men der er
ikke åbnet for ansøgning for
perioden 1. april – 9. juni 2020
endnu.

virk.dk
virksomhedsguiden.dk

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

Begrebet ”selvstændige” omfatter
f.eks. også ejerdrevne
virksomheder i ApS-form, hvor der
dog bl.a. er krav om minimum 25%
ejerskab.
Ansøgning skal ske på virk.dk.
Vejledning til ansøgning findes på
virk.dk. Hvis ansøgning udtages til
kontrol, kan Erhvervsstyrelsen
pålægge at anvende revisorbistand.
Grænsen for månedlig omsætning
er blevet nedsat fra tidligere DKK
15.000 til DKK 10.000.

virk.dk
virksomhedsguiden.dk
em.dk (Erhvervsministeriet)

Ansøgning skal ske digitalt, men
der er ikke åbnet endnu.
Vejledningsmateriale findes på
virksomhedsguiden.dk. Der er krav
om revisorerklæring. 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)

Virksomheder, som oplever mere
end 40% nedgang i omsætningen
pga. COVID-19 kan få kompensation 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.
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Offentlige hjælpepakker – Driftstab
Midlertidig udvidelse af
Rejsegarantifondens formål (indtil
videre perioden 13. marts – 13.
april 2020)
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Målgruppe

Effekt

Praktiske forhold

Læs mere

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

Hvad kan du selv gøre? – Her og nu
Målgruppe

Effekt

Praktiske forhold

Læs mere

B-skatterater

Personligt erhvervsdrivende

Undgå skattebetaling ved reduceret
indkomst/underskud.

Ret forskudsopgørelse på
Skattestyrelsens tast selv-løsning.

skat.dk

Være i dialog med din
bankforbindelse, hvis du har eller
forudser likviditetsproblemer

Alle

Skabe muligheder for at udvide
kreditter eller undlade at afdrage på
gæld.

Forbered opgørelser over nødvendig
likviditet under flere scenarier.

Eksempler på udmeldinger:
sparnord.dk
danskebank.dk

Bedre mulighed for at opnå lån og
kreditter til dækning af forventet
tab i omsætning på minimum 30%.

Kautionen skal søges igennem
bankforbindelse, som også skal
ansøge om kautionen.
Vækstfonden, som står bag, vil
normalt kunne acceptere
ansøgningen inden for 48 timer.
Prisen består af en stiftelsesprovision på 0,25% samt en årlig
provision af kautionsbeløbet.
Vækstfonden kan kun kautionere
for kreditværdige virksomheder.

vf.dk (Vækstfonden)
vf.dk (Vækstfonden)

Bedre mulighed for at opnå lån og
kreditter til dækning af forventet
tab i omsætning på minimum 30%.

Kautionen skal søges igennem
bankforbindelse, som også skal
ansøge om kautionen.
Vækstfonden, som står bag, vil
normalt kunne acceptere
ansøgningen inden for 48 timer.
Prisen består af en stiftelsesprovision på DKK 2.500 samt en
årlig provision på 1% af
kautionsbeløbet.
Vækstfonden kan kun kautionere
for kreditværdige virksomheder.

vf.dk (Vækstfonden)
vf.dk (Vækstfonden)

COVID-19-kaution for store
virksomheders banklån

COVID-19-kaution for SMV’er
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Virksomheder med over 250
medarbejdere og enten en
årsomsætning over DKK 372 mio.
eller en balancesum over DKK 320
mio.

Virksomheder, som ikke
klassificeres som store

Hvad kan du selv gøre? – Her og nu
Målgruppe

Effekt

Praktiske forhold

Læs mere

fm.dk (Finansministeriet)
ekf.dk (EKF Danmarks
Eksportkredit)

COVID-19-likviditetskaution (EKF
Danmarks Eksportkredit)

Virksomheder, som ikke
klassificeres som store

Bedre mulighed for at opnå lån og
kreditter til virksomheders
eksportaktiviteter

Ansøgning udarbejdes i samarbejde
med bank, der også står for
sagsbehandling over for EKF. EKF
kautionerer for banklån og kreditter
til små og mellemstore
virksomheder, der har
likviditetsmæssige udfordringer,
bl.a. som følge af brud på
virksomhedernes værdikæde
relateret til COVID-19. Dette kan
f.eks. være en mindre, dansk
underleverandør, som leverer varer
til en tysk virksomhed, men som
ikke får betaling for sine varer, eller
en mellemstor, dansk
produktionsvirksomhed, der ikke
kan få leveret visse dele fra
udlandet og derfor ikke kan
fortsætte produktionen og få penge
i kassen.

Foretag acontofakturering af kunder

Virksomheder

Optimering af arbejdskapital.

Gør status op på dine kundesager
og fakturerer om muligt med kort
frekvens.

Optimering af arbejdskapital.

Følg dagligt op på
bankindbetalinger i forhold til
udeståender og tag dialog op med
debitoren, straks faktura er
overforfalden. Stop eventuelt
arbejdet for kunden, så tab
begrænses.

Optimering af arbejdskapital.

Vurder de enkelte indgåede aftaler
for opsigelighed, så der undgås
uventede udgifter til gebyrer, bod
osv.

Følg op på debitorers indbetaling

Udskyd investeringer og
omkostninger

7

3. april 2020 09:30

Virksomheder

Alle

Hvad kan du selv gøre? – Her og nu
Målgruppe

Effekt

Praktiske forhold

Læs mere

Energiafgifter

Virksomheder, som normalt har
årlige refusioner over DKK 30.000

Virksomheder kan ansøge om at
blive refunderet månedsvist.

Ansøgning via blanket 23.008, som
skal indsendes til Skattestyrelsen.

virk.dk

Husleje

Virksomheder, som betaler husleje
og er omfattet af påbud om lukning
fra regeringen

Mulig nedsættelse/bortfald af
huslejebetaling

Tag dialog med juridisk rådgiver om
det konkrete lejekontrakt,
da nedsættelsen kun kan ske ved
en individuel vurdering
af erhvervslejekontrakten.

clemenslaw.dk
(Bemærk at der i advokatbranchen
ikke er enighed om fortolkningen).
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Hvad kan du selv gøre? – På længere sigt
Målgruppe

Effekt

Praktiske forhold

Belåning af friværdi af aktiver

Alle

Opnå en bedre likviditetssituation i
forhold til kortfristede kreditter.

Tag dialog med banker m.fl.

Omlæg realkreditlån til længere
afviklingsperiode

Alle

Opnå en langsigtet
likviditetsforbedring.

Tag dialog med realkreditinstitut
m.fl.

Omlæg bankkredit m.v. til lån med
længere afviklingsperiode

Alle

Opnå en langsigtet
likviditetsforbedring.

Tag dialog med banker m.fl.

Overveje, hvad der er
nøgleaktiviteter/styrker i din
virksomhed og fokuser
virksomheden mod det

Virksomheder

En skarpere forretningsprofil med
bedre indtjeningsmuligheder for
ejer.

Kræver sædvanligvis, at der
foretages nogle fravalg af
aktiviteter, som kan koste likviditet
på den korte bane.

Debitorbelåning (factoring)

Virksomheder

Opnå en bedre likviditetssituation i
forhold til kortfristede kreditter.

Tag dialog med banker m.fl. og
eventuelle panthavere.

Virksomheder

Opnå en bedre likviditetssituation i
forhold til kortfristede kreditter og
likviditetsforbedring på mellemlangt
sigt.

Tag dialog med leasingselskab og
eventuelle panthavere.

Finansiering via leasing, herunder
gennemføre sale and lease back af
aktiver
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Læs mere

ivaekst.dk

