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Regeringen har lanceret en række støttetiltag målrettet virksomheder, som kort 
gennemgås her.

Flere tiltag har udmøntet sig i vedtagne love, og andre er stadig under 
udarbejdelse.

Få overblikket i de følgende sider.

INDHOLD

• De enkelte tiltag

• Efterfølgende dokumentation

• Hortens COVID-19 krisepakke

• Kontakt.

COVID-19 OVERSIGT
Generelt om støttetiltag

Virksomheders 
faste udgifter

Udskydelse af 
moms og skat

Kompensation for 
lønninger

Kompensation for 
tabt omsætning

Sygedagpenge
Optagelse af lån 
med statsgaranti
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Ordningen er relevant for virksomheder, som i perioden 9. marts til 9. juni 
2020 har: 

• Et omsætningstab på mindst 40 %, og 

• Faste udgifter på mindst 25.000 kr.

Kompensationens størrelse afhænger af omsætningstabet.

Læs mere her.

DE ENKELTE TILTAG
Kompensation for virksomheders faste udgifter

Omsætningstab Kompensation

Virksomhedens 
omsætningstab 9. 

marts – 9. juni 2020

40 – 60 % 25 % af faste udgifter 

60 – 80 % 50 % af faste udgifter 

80 – 100 % 80 % af faste udgifter 

Udskydelse af 
moms og skat

Kompensation for 
lønninger

Kompensation for 
tabt omsætning

Sygedagpenge
Optagelse af lån 
med statsgaranti

Virksomheders 
faste udgifter

https://www.horten.dk/nyhedsliste/2020/marts/kompensation-for-virksomheders-faste-udgifter-9-3-9-6-2020
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Regeringen har vedtaget en lov, som udskyder betalinger af en række skatter 
og afgifter:

• Betaling af A-skat og AM-bidrag udskydes med 4 måneder for perioden 
april til og med juni 2020.

• Betaling af B-skat for april og maj udskydes og kan betales henholdsvis  22. 
juni og 21. december 2020.

MOMS
Derudover indeholder lovforslaget en udskydelse af betalingsfristen for moms 
på 30 dage for månederne marts, april og maj 2020. Reglerne om udskydelse 
af frister for betaling af moms gælder alene virksomheder med en omsætning 
på over 50 mio. kr.

DE ENKELTE TILTAG
Udskydelse af moms og skat

Virksomheders 
faste udgifter

Udskydelse af 
moms og skat

Kompensation for 
lønninger

Kompensation for 
tabt omsætning

Sygedagpenge
Optagelse af lån 
med statsgaranti
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Lønkompensationsordningen kan anvendes af private virksomheder, der 
rammes særligt hårdt af COVID-19 og derfor står over for at skulle afskedige 
minimum 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Som alternativ til opsigelser kan virksomheden hjemsende medarbejdere og 
få kompensation for en del af lønnen. 

Lønkompensationen udgør:

• 75 % af lønnen for funktionærer, dog maksimalt 23.000 (30.000) kr. pr. 
måned.*

• 90 % af lønnen for ikke-funktionærer, dog maksimalt 26.000 (30.000) kr. pr. 
måned.*

Der kan søges for perioden 9. marts – 9. juni 2020. 

* Regeringen har indgået aftale om at hæve maksimum til 30.000 kr. pr. måned.

DE ENKELTE TILTAG
Lønkompensation ved hjemsendelse

Virksomheders 
faste udgifter

Udskydelse af 
moms og skat

Kompensation 
for lønninger

Kompensation for 
tabt omsætning

Sygedagpenge
Optagelse af lån 
med statsgaranti



6

BETINGELSER FOR LØNKOMPENSATION

Det er en betingelse, at:

• Virksomheden ikke opsiger ansatte af økonomiske årsager i perioden.

• Medarbejderne må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden. 

Det er muligt at indgå aftaler om lønnedgang, forudsat at disse indgås, inden 
der søges om lønkompensation. 

Medarbejderne skal selv bidrage med op til fem feriedage i perioden. Dette 
gælder dog ikke, hvis der er indgået aftale om lønnedgang. 

DE ENKELTE TILTAG
Lønkompensation ved hjemsendelse

Virksomheders 
faste udgifter

Udskydelse af 
moms og skat

Kompensation 
for lønninger

Kompensation for 
tabt omsætning

Sygedagpenge
Optagelse af lån 
med statsgaranti
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En selvstændig erhvervsdrivende kan få kompenseret 75 % af sit omsætnings-
tab i perioden 9. marts til 9. juni 2020, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. De 
23.000 kr. pr. måned er skattepligtig kompensation pr. ejer i virksomheden.

BETINGELSER:

• Personen skal arbejde i virksomheden og eje mindst 25 % af virksomheden.

• Virksomheden må maksimalt have 10 fuldtidsansatte.

• Ejerens personlige indkomst må maksimalt være 0,8 mio. kr. i regnskabsåret 
2020.

• Virksomheden skal have haft en gennemsnitsomsætning på minimum 
15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.

DE ENKELTE TILTAG
Kompensation for tabt omsætning

Virksomheders 
faste udgifter

Udskydelse af 
moms og skat

Kompensation for 
lønninger

Kompensation 
for tabt 

omsætning

Sygedagpenge
Optagelse af lån 
med statsgaranti
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Arbejdsgiverperioden på 30 dage suspenderes for sygdom, når 
medarbejderens uarbejdsdygtighed skyldes COVID-19 på grund af:

• Sygdom, eller

• Karantæne uden sygdom.

Hvis en medarbejder melder sig syg, kan virksomheden opnå sygedagpenge-
refusion fra første sygedag, hvis medarbejderen på tro og love erklærer, at 
medarbejderen har en realistisk formodning om, at der er tale om COVID-19.

Hvis sundhedsmyndighederne i Danmark konkret har anbefalet 
hjemmeophold for særlige grupper på grund af COVID-19, kan arbejdsgiveren 
også få refusion for medarbejderens fravær.

Adgangen til refusion gælder for perioden 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Læs Hortens FAQ om lovforslaget her.

DE ENKELTE TILTAG
Refusion af sygedagpenge

Virksomheders 
faste udgifter

Udskydelse af 
moms og skat

Kompensation for 
lønninger

Kompensation for 
tabt omsætning

Sygedagpenge
Optagelse af lån 
med statsgaranti

https://www.horten.dk/nyhedsliste/2020/marts/faq-loenmodtager-arbejdsgiver-forholdet-covid-19
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Der er igangsat to ordninger om optagelse af lån med statsgaranti: 

• En for store virksomheder og

• En for små og mellemstore virksomheder.

For begge ordninger er det et krav, at virksomheden oplever eller forventer et 
omsætningstab på minimum 30 % som følge af COVID-19.

Efter begge ordninger dækker garantien 70 % af det eventuelle tab.

DE ENKELTE TILTAG
Optagelse af lån med statsgaranti

Virksomheders 
faste udgifter

Udskydelse af 
moms og skat

Kompensation for 
lønninger

Kompensation for 
tabt omsætning

Sygedagpenge

Optagelse af 
lån med 

statsgaranti
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For alle ordningerne er det gældende, at den samme udgift maksimalt kan kompenseres én gang.

Kompenserede virksomheder skal forberede sig på at kunne dokumentere omsætningstab mv. samt 
opfyldelsen af betingelser efterfølgende – se nedenstående skema.

EFTERFØLGENDE DOKUMENTATION

Ordning/hjælpepakke Efterfølgende dokumentationskrav

Kompensation for virksomheders 
faste udgifter

• Omsætningstab på mindst 40 %
• Omfanget af de faste udgifter

Kompensation for lønninger • Dokumentation for, at virksomheden ville have været nødsaget til at 
afskedige medarbejdere

• Dokumentation for, at medarbejderne blev hjemsendt og ikke 
arbejdede i perioden

Kompensation for tabt 
omsætning

• Størrelsen på omsætningstabet
• Indtægt i forudgående måneder på mindst 15.000 kr. pr. måned
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Hortens COVID-19 krisepakke kan give virksomheder overblik over, hvilke problemstillinger som kræver målrettet 
juridisk rådgivning set i lyset af den nuværende krise. 

Krisepakken består af tre faser:

• Kontakt: En indledende og uforpligtende telefonsamtale/mailkorrespondance, som sætter rammen for jeres 
virksomheds specifikke situation.

• Kortlægning: Et skypemøde af halvanden times varighed med to af Hortens specialister, der kan give en mere 
præcis kortlægning af virksomhedens problemstillinger og udfordringer

• Konsekvens: En effektiv sagsbehandling hos Hortens fagspecifikke eksperter på de områder, som kortlægningen 
har identificeret udfordringer på.

Læs mere om krisepakken her. 

HORTENS COVID-19 KRISEPAKKE

https://www.horten.dk/viden/tools/hortens-covid-19-krisepakke
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Dir: +45 33 34 42 54
Mob: +45 52 34 42 54
E-mail: PHV@horten.dk

Dir: +45 33 34 42 21
Mob: +45 52 34 42 21
E-mail: JKN@horten.dk

Dir: +45 33 34 41 74
Mob: +45 52 34 41 74
E-mail: JEN@horten.dk

POUL HVILSTED
PARTNER

JAKOB KRAG NIELSEN
PARTNER

JONAS ENKEGAARD
PARTNER

KONTAKT

ANDREAS SCHØNBECK
SENIORADVOKAT
Dir: +45 33 34 42 74
Mob: +45 52 34 42 74
E-mail: ASH@horten.dk

Tag kontakt til en af vores eksperter - kontakt og kortlægning ydes uden beregning.

horten.dk




