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Velkommen
Webinar om hjælpepakker under corona-pandemien
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Det betyder regeringens 
hjælpepakke for din virksomhed
Opfølgning på regeringens tiltag for at afbøde konsekvenserne som følge af 

Coronakrisen
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Hvem er vi?

Henrik Juul Jensen
Senior Manager, Product Management

Anne Rasmussen
Marketing Communication Specialist

Lone Bahne
Uddannelsesansvarlig og lønkonsulent



4

Spørgsmål?

Skriv dit spørgsmål i chat-boxen i GoToWebinar

Hvis du har spørgsmål til dit Lessor-system kan du 
kontakte supporten

https://www.lessor.dk/om-lessor/support/
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Regeringens tiltag
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Udskudt moms og skat
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Udskudt moms og skat

Frister for betaling udskydes
Frister for indberetning udskydes 
ikke
Frister for betaling af B-skat 
udskydes

Grafik fra Erhvervsministeriet
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Mere lempelige betalingsfrister for 
A-skat og AM-bidrag
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Udskudt betaling af moms og skat

Oprindelig timeline Betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms 
månedligt, udskydes for tre måneder (marts, april og maj 2020) 
med 30 dage. 
• fristen den 27. april udskydes til den 25. maj
• fristen den 25. maj udskydes til den 25. juni
• fristen den 25. juni udskydes til 27. juli

For virksomheder, der afregner moms kvartalsvist, 
sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020
• 2. kvartals indberetnings- og betalingsfrist er 1. september 

2020

For virksomheder, der afregner moms halvårligt, 
sammenlægges 1. og 2. halvår
• 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist er 1. marts 2021
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Selskabsskat
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Trepartsaftalen
Aftale mellem regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne om midlertidig 

lønkompensation
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Trepartsaftalen

Hvem gælder ordningen for?
Hvor længe gælder ordningen?
Hvor meget kan virksomheden få i 
kompensation?
Hvad betyder ordningen for 
medarbejderen?
Hvordan søger du?
Hvordan fungerer det?

Grafik fra Erhvervsministeriet
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Trepartsaftalen

Hvem gælder ordningen for ?

Ordningen gælder for virksomheder, 
som skal varsle afskedigelser for 
• mindst 30 pct. af 

medarbejderstaben eller
• mere end 50 ansatte

Hvor længe gælder ordningen?

Ordningen gælder i tre måneder: fra 
den 9. marts til den 9. juni 2020
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Trepartsaftalen
Hvor meget kan virksomheden få i 
kompensation?

• For funktionærer: 75 pct. af 
medarbejdernes løn, dog 
maksimalt 23.000 kr. pr. måned

• For timelønnede: 90 pct. af 
medarbejdernes løn, dog 
maksimalt 26.000 kr. pr. måned 

Betingelse: medarbejderne må ikke 
arbejde, men skal hjemsendes med 
fuld løn. 

Hvad betyder ordningen for 
medarbejderen?

Medarbejderen skal i 
kompensationsperioden 
• afholde fem ferie- eller 

afspadseringsdage eller 
• holde tjenestefri uden løn eller
• anvende dage fra det nye ferieår
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Trepartsaftalen

Hvordan søger du?

• Ansøgning sker på 
Erhvervsstyrelsens virksom-
hedsportal - virk.dk

• De første ansøgninger behandles 
fra medio uge 13

• De første kompensationer 
udbetales i uge 14 

Hvordan fungerer det?

• De indberettede lønoplysninger 
(eIndkomst) vil ligge til grund for 
den lønkompensation, der gives 
adgang til for fyringstruede 
medarbejdere

http://www.virk.dk/
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Midlertidig kompensationsordning 
for selvstændige

Hvem gælder ordningen for?
Hvor længe gælder ordningen?
Hvor meget kan virksomheden få i 
kompensation?
Hvordan søger du?
Usikkerheder

Grafik fra Erhvervsministeriet
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Midlertidig kompensationsordning for 
selvstændige

Hvem gælder ordningen for?

Ordningen gælder for virksomheder 
med
• højst 10 fuldtidsansatte

Hvor længe gælder ordningen?

Ordningen gælder i tre måneder: fra 
den 9. marts til den 9. juni 2020
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Midlertidig kompensationsordning for 
selvstændige
Hvor meget kan virksomheden få i 
kompensation?

• 75 pct. af medarbejdernes løn, dog 
maksimalt 23.000 kr. pr. måned

• Op til 46.000 kr. pr. måned, hvis 
den selvstændige har en 
medarbejdende ægtefælle. 

Hvordan søger du?

• Ansøgning sker på 
Erhvervsstyrelsens 
virksomhedsportal 
virksomhedsguiden.dk

• Erhvervsstyrelsen arbejder på at 
kunne modtage de første 
ansøgninger hurtigst muligt (se 
virksomhedsguiden.dk)

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/kompensation-til-selvstaendige/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/
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Midlertidig kompensationsordning for 
selvstændige

Usikkerheder

• Konkret model fastlægges, så 
snart de datamæssige muligheder 
er afklaret
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Sygedagpenge fra dag 1
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Sygedagpenge fra dag 1

Hvem gælder ordningen for?
Hvor længe gælder ordningen?
Hvor meget kan virksomheden få i 
refusion?
Hvordan søger du?
Selvstændige

Grafik fra Erhvervsministeriet
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Sygedagpenge fra dag 1

Hvem gælder ordningen for?

• Lønmodtagere ramt af COVID-19
• Lønmodtagere ramt af karantæne

Betingelse: Lønmodtagerne skal i 
begge tilfælde opfylde betingelserne 
for at modtage sygedagpenge

Hvor længe gælder ordningen?

• Ordningen gælder fra den 27. 
februar til den 31. december 2020

• Anmodninger, der ikke er 
færdigbehandlet efter udløb af 
loven, vil blive færdigbehandlet
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Sygedagpenge fra dag 1

Hvor meget kan virksomheden få i 
refusion?

• Refusionen følger de gængse 
satser og regler for dagpenge

Hvordan søger du?

• Ansøgning sker på virk.dk
• Lessor lægger en vejledning ud

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/udvidet-ret-til-arbejdsgiverrefusionsygedagpenge-til-selvstaendige/2512f642-74bb-478e-9ffa-af2f6aeb321f/
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Sygedagpenge fra dag 1

Selvstændige
• Selvstændige, der opfylder 

betingelserne for at modtage 
sygedagpenge, har ret til 
sygedagpenge i de første 2 uger af 
sygeperioden

• Derudover kan selvstændige få 
refusion, når de ikke opfylder de 
almindelige betingelser for fravær 
grundet sygdom

Særlige forhold
• Selvstændige skal senest anmelde 

fravær 3 uger efter fraværets start 
– dog løber fristen indtil den 15. 
april, hvis fraværet er startet den 
27. februar 2020
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Midlertidig kompensation for 
virksomhedens faste udgifter
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Midlertidig kompensation for 
virksomhedens faste udgifter

Hvem gælder ordningen for?
Særlige forhold
Hvor længe gælder ordningen?
Hvad kan virksomheden få 
kompensation for?
Hvor meget kan virksomheden få i 
kompensation?
Hvordan søger du?
Kontrol

Grafik fra Erhvervsministeriet
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Midlertidig kompensation for virksomhedens faste udgifter

Hvem gælder ordningen for? Særlige forhold

• Virksomheder, som har forbud 
mod at drive forretning for at 
inddæmme smittespredning af 
COVID-19, vil blive kompenseret 
for 100 pct. af de omfattede faste 
udgifter, så længe forbuddet er 
gældende
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Midlertidig kompensation for virksomhedens faste udgifter

Hvor længe gælder ordningen?

• Ordningen gælder i tre måneder: 
fra den 9. marts til den 9. juni 
2020

Hvad kan virksomheden få 
kompensation for?

• Dokumenterbare faste udgifter, fx 
husleje, renteudgifter og 
uopsigelige kontraktbundne 
udgifter
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Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Hvor meget kan virksomheden få i 
kompensation?

• 80 pct. ved et fald i omsætningen 
på 80-100 pct.

• 50 pct. ved et fald i omsætningen 
på 60-80 pct. 

• 25 pct. ved et fald i omsætningen 
på 40-60 pct. 

• Maksimalt 60 mio. kr. pr. 
virksomhed i perioden 

Særlige brancher - forhold

• Virksomheder, som har forbud 
mod at drive forretning for at 
inddæmme smittespredning af 
COVID-19, vil blive kompenseret 
for 100 pct. af de omfattede faste 
udgifter, så længe forbuddet er 
gældende
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Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Hvordan søger du?
• Virksomheden ansøger ved at sende en 

revisorpåtegnet opgørelse over faste udgifter de 
tre foregående måneder

• Den forventede omsætningsnedgang som følge 
af COVID-19 opgøres for hele eller dele af 
perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med 
reference til samme periode i 2019

• Virksomheden bekræfter med tro og love, at 
omsætningen er faldet

• Erhvervsstyrelsen udbetaler kompensationen
• Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for 

revisorpåtegnelsen, hvis en ansøgning udløser 
kompensation

Kontrol
• Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol 

på baggrund af momsindberetninger, hvorefter 
der vil kunne ske en efterregulering svarende til 
det faktiske omsætningstab

• Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de 
faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i 
perioden (henset til udgifterne ved 
revisorpåtegnelsen)
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Midlertidig kompensation for 
freelancere og selvstændige 
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Midlertidig kompensation for 
freelancere og selvstændige

Hvem gælder ordningen for?
Hvor længe gælder ordningen?
Hvor meget kan virksomheden få i 
kompensation?
Hvordan søger du?
Usikkerheder

Grafik fra Erhvervsministeriet
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Midlertidig kompensation for freelancere og selvstændige

Hvem gælder ordningen for? Hvor længe gælder ordningen?

• Ordningen gælder i tre måneder: 
fra den 9. marts til den 9. juni 
2020

• Freelancere
• Virksomheder med højst 10 

fuldtidsansatte
• Selvstændige uden CVR-nr
Betingelse: omsætningen skal 
tidligere have været over 15.000 kr. 
pr. måned i gennemsnit
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Midlertidig kompensation for freelancere og selvstændige

Hvor meget kan virksomheden få i 
kompensation?

Hvor meget kan virksomheden få i 
kompensation for B-indkomst?
• Selvstændige uden CVR-nr., som 

har oplevet et fald i B-indkomsten 
på 30 pct., kan få dækket 75 pct. 
af B-indkomsttabet, dog 
maksimalt 23.000 kr. pr. måned

• Kompensationen er 75 pct. af 
omsætningstabet, dog højst 
23.000 kr. pr. måned (svarende til 
satserne i lønkompensations-
ordningen for funktionærer)

• Kompensationen kan udgøre op til 
46.000 kr. pr. måned, hvis den 
selvstændige har en 
medarbejdende ægtefælle
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Midlertidig kompensation for freelancere og 
selvstændige

Hvordan søger du?
• Ansøgning sker på 

Erhvervsstyrelsens 
virksomhedsportal 
virksomhedsguiden.dk

• Erhvervsstyrelsen arbejder på at 
kunne modtage de første 
ansøgninger hurtigst muligt

• Information vil blive offentliggjort 
på virksomhedsguiden.dk

Usikkerheder
• Den konkrete model fastlægges, 

når de datamæssige muligheder 
er afklaret

http://www.virksomhedsguiden.dk/
http://www.virksomhedsguiden.dk/
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Øvrige initiativer
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Øvrige initiativer

Øget adgang til eksportkredit

• Som en hjælp til særligt små og 
mellemstore danske eksport-
virksomheder oprettes der en ny 
likviditetskaution i EKF – Danmarks 
Eksportkredit 

• Den skal bane vejen for nye lån for 
1,25 milliarder kroner til gavn for små 
og mellemstore eksportvirksomheder

Forhøjet ramme til statsgaranterede 
låneordninger
• Rammen for statsgaranterede 

låneordninger for store som for små 
og mellemstore virksomheder 
forhøjes

• For store virksomheder hæves 
garantirammen til i alt 25 mia.

• For små og mellemstore 
virksomheder afsættes en 
garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og 
en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. 
kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i 
størrelsesordenen 25 mia. kr.
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Øvrige initiativer

Offentlige indkøb skal understøtte 
virksomhederne
• Offentlige indkøb skal være med til at 

understøtte, at virksomhederne og 
lønmodtagerne kommer godt 
igennem krisen

• Aftalepartierne er enige om, at det vil 
gælde i staten

• Regeringen vil gå i dialog med KL og 
Danske Regioner om mulighederne 
for en tilsvarende håndtering i 
kommuner og regioner

Statslig garanti til Rejsegarantifonden

• Regeringen og aftaleparterne er enige 
om at styrke Rejsegarantifonden med 
en statslig garanti på 1,5 mia. kr.
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Øvrige initiativer

Øget adgang til dagpenge og 
sygedagpenge

• Aftaleparterne er enige om at give 
lempeligere vilkår for 
dagpengemodtagere og 
sygedagpengemodtagere i den 
kommende midlertidige periode

Øgede lånemuligheder for elever og 
studerende

• Studerende og elever på 
ungdomsuddannelserne får ret til 
at optage ekstra SU-lån for op til 
6.388 kr. pr. måned ud over de 
gældende stipendie- og SU-
lånemuligheder
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Øvrige initiativer

Kompensation for aflysninger
For arrangører, der har planlagt 
arrangementer med mere end 1.000 
deltagere, eller mere end 500 deltagere, for 
hvem smitte med COVID-19 vil indebære en 
særlig risiko, betyder hjælpepakken, at det 
efter omstændighederne kan være muligt at 
få kompensation
Kompensation kan ydes for tabte indtægter i 
tilfælde af aflysning og for merudgifter ved 
udskydelse. Det er dog en forudsætning, at 
kompensationen ikke fører til fortjeneste ved 
aflysningen eller udskydelsen. Det er derfor 
centralt, at du sikrer dokumentation for de 
udgifter som aflysningen eller udskydelsen 
medfører



41

Og nu til spørgsmålene

Skriv dit spørgsmål i chat-boxen i GoToWebinar

Husk at du kan holde dig opdateret emner 
relateret til løn og corona-situationen på
www.lessor.dk/corona

Hvis du har spørgsmål til dit Lessor-system kan du 
kontakte supporten

http://www.lessor.dk/corona
https://www.lessor.dk/om-lessor/support/
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Tak for i dag
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