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Covid-19: Forlængelse og justeringer af hjælpepakker mm. 
 
Regeringen og alle Folketingets partier er i weekenden blevet enige om følgende justeringer af de 
besluttede hjælpepakker samt følgende nye tiltag: 
 
Kompensation for faste omkostninger 

• Ordningen for kompensation for faste omkostninger forlænges med en måned til og med  

d. 8. juli 2020. 

• Kompensationsordningen for faste omkostninger løb oprindeligt for perioden 9. marts til og 

med 8. juni 2020. Ved forlængelse af kompensationsordningen vil virksomhederne jf. Er-

hvervsministeriet skulle ansøge igen for den ny kompensationsperiode 9. juni – 8. juli 2020. 

• I ordningen for kompensation for faste omkostninger udvides herudover adgangen til kom-

pensation, så virksomheder som minimum skal have en omsætningsnedgang på 35-60 pct. 

for at få kompenseret 25 pct. af deres faste omkostninger frem for tidligere 40-60 pct. De 

øvrige trin og tilhørende kompensationsgrader ændres ikke.  

• Endvidere sænkes minimumsgrænsen for faste omkostninger fra 25.000 kr. til 12.500 

kr., således at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger svarende til 12.500 

kr. i en tremåneders periode for at kunne få kompensation.  

• Hertil hæves det absolutte loft for kompensation fra 60 mio. kr. i perioden til samlet 110 mio. 

kr.  

• Endelig vil der blive taget hånd om de virksomheder med underskud, som på grund af 

statsstøttereglerne får reduceret deres kompensation mere, end hvad det er nødvendigt in-

den for statsstøttegodkendelsen. Hertil vil de virksomheder, der grundet ekstraordinære om-

stændigheder har haft underskud i 2019 - og derfor reduceres i kompensation - kunne an-

vende en anden referenceperiode for underskuddet end 2019, såfremt det er muligt at opnå 

statsstøttegodkendelse heraf. 

• I den forlængede og udvidede ordning for faste omkostninger, indføres en betingelse i kom-

pensationsbekendtgørelserne om, at ansøgende virksomheder som en forudsætning for at 

modtage kompensation i den forlængede periode på tro og love skal erklære, at virksomhe-

derne ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 

2021. Betingelsen vil gælde for virksomheder, der modtage mere end 60 mio. kr. i kompensa-

tion i 2020 i kompensationsordningen for faste omkostninger. Virksomheder vil senere kunne 
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frigøre sig fra disse begrænsninger ved at tilbagebetale udbetalt støtte efter denne ordning ud 

over 60 mio. kr. 

 

Kompensation for selvstændiges omsætningstab samt freelancere 

• Kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere forlænges med en måned til og 

med d. 8. juli 2020.  

• Kompensationsordningerne for selvstændige og freelancere løb oprindeligt for perioden 9. 

marts til og med 8. juni 2020. Ved forlængelse af kompensationsordningen vil virksomhe-

derne jf. Erhvervsministeriet skulle ansøge igen for den ny kompensationsperiode 9. juni – 8. 

juli 2020. 

• Grænsen for det maksimale antal fuldtidsansatte i virksomheder omfattet af ordningen hæ-

ves fra maksimalt 10 til maksimalt 25. 

• Herudover øges kompensationsgraden fra 75 pct. til 90 pct.  

• For selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent øges kompensationsgraden til 

100 pct. (dog maksimalt 23.000 kr.) i perioden med forbud under forudsætning af, at der 

kan opnås statsstøttegodkendelse.  

• Hertil etableres en ny kompensationsordning for freelancere mv. med blandede A- og B-ind-

komster 

 

Lønkompensationsordningen forlænges med en måned 

• Lønkompensationsordningen forlænges med en måned til og med d. 8. juli 2020. 

• Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra 9. juni til 8. juli 2020 hos 

Erhvervsstyrelsen. 

• Lønkompensationsordningen bliver tillige justeret, så muligheden for at få lønkompensation til 

medarbejdere i fleksjob bliver ens, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye 

fleksjobordning. 

 

Moms / lønsumsafgift – rentefrit lån 

• Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder 

samt af indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv (bl.a. fysioterapeuter, tandlæger, taxa-

vognmænd mv.) 

• Der kan anmodes om udbetaling fra forventeligt den 4. maj 2020  

til og med den 15. juni 2020. 

• Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021. 

 

Udskydelse af betalingsfrister for lønsumsafgift 

• Betalingsfristen udskydes for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visse erhverv (bl.a. fysio-

terapeuter, tandlæger, taxavognmænd mv.) til henholdsvis 1. september og 16. november 

2020. 

 

Midlertidig suspendering af loftet på indeståendet på ”skattekontoen” 

• Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, 

moms mv. fra 4. maj 2020 frem til den 1. april 2021. 

 

 

 



                                                                                 

  3 / 3 

Øvrige tiltag 

• Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden 

• Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af 

danske arbejdspladser, herunder statslig garantidækning til virksomheders handel og eksport 

• Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra novem-

ber 2020 til juni 2020. Fremrykningen vil særligt gavne likviditeten i små og mellemstore 

vækstiværksættere med forsknings- og udviklingsaktivitet. 

• Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme, der skal 

gøre det lettere at rejse donationer og rewardbaserede bidrag via crowdfunding. Platformen 

etableres som en midlertidig løsning indtil udgangen af 2020. Rammerne for etablering af en 

national platform vil skulle undersøges nærmere, herunder hvordan der sikres et effektivt 

samspil med de eksisterende private platforme, der ikke på sigt fører til uhensigtsmæssig 

konkurrence. 

• Et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020. Midlerne skal gå til 

at understøtte innovationsprojekter i små og mellemstore virksomheder samt iværksættervirk-

somheder. 

• Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder vil 

blive nedsat svarende til 4 måneder. Det indebærer et nyt midlertidigt timekrav på 1.040 timer 

årligt for optjening af seniorpræmie for personer, som er i gang med optjening af seniorpræ-

mie i hele friperioden fra 1. marts til og med 30. juni 2020. Dette vedrører optjening af senior-

præmie for første år efter folkepensionsalderen for personer født 1. halvår af 1954.  

• En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig 

forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med d. 30. juni. 

• Endvidere er aftaleparterne enige om, at der i forbindelse med genåbningen af Danmark vil 

være personer, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæs-

sige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-19. Det vil derfor blive under-

søgt, hvorvidt der kan findes en løsning for personer i denne gruppe. 

 

Du finder en samlet oversigt over hjælpepakkerne på virksomhedsguiden.dk 

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/ 

Ligeledes står vi hos Landbrug & Fødevarer - SEGES alle klar til at hjælpe jer med drøftelser og 

sparring. Du kan finde mere på Landbrugsinfo.dk https://www.landbrugsinfo.dk/Coronavirus/Si-

der/Startside.aspx 

Såfremt du ønsker en nærmere uddybning / sparring kan du bl.a. kontakte: 

Statsautoriseret revisor Kim Wegener (E: kiw@seges.dk, T: 2425 1200),  

Advokat Jacob Langvad Nielsen (E: jln@seges.dk, T: 8740 51 88)  

Specialkonsulent Bodil Irene Jensen (E: bij@seges.dk, T: 8740 5219) 

Moms- og afgiftsspecialist Jacob Kunø Christensen (E: jakc@seges.dk, T: 8740 5186) 
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