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I dette notat vil vi prøve at komme med forslag til, hvad man som 

virksomhedsejer kan gøre, hvis ens omsætning og dermed indtjening er faldet 

markant på grund af Corona-krisen. 

Notat opdateres jævnligt og offentliggøres på vores hjemmeside www.aage-maagensen.dk. I dette 

nyhedsbrev er den væsentligste ændring omtale af den midlertidige kompensationsordning for 

selvstændige (afsnit 2.7) og for virksomheders faste udgifter (afsnit 2.8). Derudover er der mindre 

ændringer som en henvisning til hjemmesiden www.virksomhedsguiden under punkt 2.5 samt svar 

på nogle spørgsmål, som vi har modtaget. 

 

Notatet omfatter indledningsvis anbefalinger til handlinger og derefter omtale af de seneste 

lovforslag til afbødning af de negative konsekvenser af Corona-krisen. Slutteligt vil vi omtale 

muligheden for rådgivning 

Vær opmærksom på, at der er tale om generelle råd og vi foreslår, at du som altid drøfter det mere 

specifikt med din revisor eller andre rådgivere. Vi hjælper også gerne (se sidste afsnit i notatet). 

 

Som bekendt har Regeringen indført restriktioner med henblik på at forhindre og bremse Corona-

smitten. Disse restriktioner gælder i første omgang for 14 dage, men ingen ved hvor længe den 

aktuelle situation varer. Derfor foreslår vi at du allerede nu planlægger på kort sigt og lang sigt. 

Kort sigt kan være 4-6 uger og lang sigt op til 6 måneder eller længere. 

 

1. Anbefalinger 

1.1 Råd nr 1: Lav budget. 

Budgettet skal omfatte både dine forventninger til et realistisk scenarie og et worst-case scenarie. 

Endvidere skal budgettet omfatte kortere sigt, dvs. som nævnt 4 – 6 uger, og på længere sigt som 

kan være op til 6 måneder eller længere. 

Budgettet skal anvendes til at du får et overblik over, hvor slemt står det til og hvad der er behov for 

(eksempelvis en kredit i 3 måneder eller et decideret længere lån). 

 

1.2 Råd nr. 2: Tilpas omkostningerne til de lavere indtægter 

Budgettet nævnt ovenfor viser sammenhængen mellem lavere indtægter og omkostningerne. På 

baggrund af erfaringer fra finanskrisen i 2008 anbefaler vi, at omkostningerne tilpasses meget 

hurtigt. 

For medarbejdere kan det være ved afskedigelser, tvungen ferie og afspadsering, arbejdsfordeling 

eller ved frivillige aftaler om reduceret tid. Vi anbefaler at du drøfter det med din advokat eller 
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anden juridisk rådgiver inden der foretages handlinger. Bemærk at Dansk Erhverv og 3F har indgået 

aftale om, at medarbejdere i hotel- og restaurationer kan hjemsendes uden løn. 

 

1.3 Råd nr. 3: Orientér banken 

Så snart du har et overblik over ovenstående, så orientér banken om din situation. Det er bedst at 

gøre dette så tidligt så muligt, også selvom budgettet ikke er fuldt gennemarbejdet. Det signalerer 

overfor banken, at du har styr på din virksomheds økonomi og at du handler og ikke blot lader stå 

til. 

Nordea og Danske Bank har allerede meldt ud, at de vil hjælpe privat og erhvervskunder.  

De øvrige banker vil formentlig også være mere behjælpelige end tidligere. 

 

1.4 Råd nr. 4: Skaf likviditet 

Manglende omsætning og indtjening giver mangel på likviditet. Denne kan skaffes på forskellige 

måder. Her er vores forslag: 

Orientér dine leverandører om situationen og få forhandlet en længere kredittid. Måske kan du også 

få udsat tidspunktet for, hvornår de sender faktura? 

Orientér dine kunder om situationen og få forhandlet en kortere kredittid. 

Sørg for at sende fakturaer til kunder så hurtigt som muligt. 

Overvej om kunder kan forudbetale. 

Har du friværdi i virksomheden, som du kan belåne eller har du private midler, som du kan låne til 

virksomheden? 

Reducér dit varelager. 

Har du værdipapirer, så overvej at sælge dem for at få frigivet likviditet. 

Hvis du driver en personlig virksomhed, så overvej at få ændret din forskudsopgørelse, så B-

skatteraterne bliver mindre. 

Overvej de øvrige finansieringskilder som leasing, factoring, crowdfunding. 

 

1.5 Råd nr. 5: Fasthold omsætningen 

Det er tid til at tænke utraditionelt, og her er det kun kreativiteten, der sætter grænser. Bliv 

inspireret af andre. Eksempelvis  

• Vær endnu mere aktiv på de sociale medier. 

• Gør opmærksom på, at du har åbent og gerne med et tvist om hvilke tiltag du har gjort for at 

begrænse smitten. 
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• Tilbyd at bringe varerne ud. 

• Vær positiv og glad. Vi er i en negativ situation, som påvirker os psykisk. Sørg for at du ikke 

signalerer dette overfor dine kunder. Vær positiv men også ydmyg for situationen. Derfor lav 

glade opslag med smil, blink osv 

• Gør noget anderledes, og her er det kun dig, der kan komme med de gode ideer. Måske at 

kunderne kan bestille tid til at prøve tøj hos dig, uden at der er andre i butikken eller andet? 

Driver du en restaurant, så tænk på mad ud af huset hvor du kommer med 1-3 menuforslag. 

Tænk på alle børnefamilierne, der arbejder hjemme. Kan du lave nemme løsning til dem i 

hverdagen? 
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2. Regeringen har fremsat lovforslag eller folketinget har allerede vedtaget 

lovforslag på følgende områder: 
• Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat 

• Aconto selskabsskat 

• Udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge 

• Statsgaranti på bankers nye lån 

• Ordning om lønkompensation 

• Udskydelse af betaling af B-skatter 

• Kompensation for omsætningsnedgang hos selvstændige erhvervsdrivende 

• Kompensation for virksomheders faste udgifter 

Udover ovennævnte er der indført ændringer til ordningen om arbejdsfordeling, kompensation til 

arrangører af arrangementer med mere end 1.000 deltagere eller under 1.000 som er målrettet 

særlige conora-risikogrupper, ex. ældre eller helbredsmæssigt sårbare. Disse omtales ikke i dette 

notat. 

 

Der forventes flere yderligere tiltag blandt andet for transporterhvervene samt turisme og 

oplevelsesøkonomi. 

 

2.1  Udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat 

For at styrke virksomheders likviditet har folketinget vedtaget, at betalingsfristerne for moms, AM-

bidrag og A-skat udskydes. 

 

Betalingsfrister for moms 

Betalingsfristen for store virksomheder som afregner moms månedsvis, ændres. Store virksomheder 

er virksomheder med omsætning over 50 mio  kr. 

Udskydelsen sker således: 

  Gældende regler  Udskudt betaling 

1. marts – 31. marts  27. april  25. maj 

1. april – 30. april  25. maj  25. juni 

1. maj – 31. maj  25. juni  27. juli 

 

For virksomheder på kvartalsmoms udskydes betaling af moms for 1. kvartal 2020 fra 2. juni til 1. 

september, og således at denne moms bliver sammenlagt med momsen for 2. kvartal 2020. 

For virksomheder på halvårsmoms udskydes betaling af moms for 1. halvår 2020 fra 1. september 

2020 til 1. marts 2021, og bliver sammenlagt med momsen for 2. halvår 2020. 
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Da betalingsfristen er udskudt, påløber der ikke renter i udskydelsesperioden. 

 

Bemærk at hvis din momsangivelse er negativ, dvs. at du skal have moms retur, så er det tilladt at 

angive før tid, og dermed få likviditeten udbetalt tidligere. 

 

Loven omfatter ikke andre indirekte skatter dvs. diverse punktafgifter samt lønsumsafgift. 

 

Betalingsfristerne for AM-bidrag og A-Skat udskydes således 

 Små og mellemstore virksomheder  Store virksomheder 

 Gældende 

regler 

Udskudt betaling  Gældende regler Udskudt betaling 

April-

rate 

11. maj 10 september  30. april 31. august 

Maj-rate 10. juni 12. oktober  29. maj 30. september 

Juni-rate 10. juli 10. november  30. juni 30. oktober 

 

Små og mellemstore virksomheder er virksomheder, der har am-bidrag på under 250.000 kroner 

og/eller A-skat på under 1 million kroner pr. år. Er du i tvivl, kan du se på din virksomheds 

registreringsbevis i TastSelv Erhverv, om virksomheden er lille eller stor. 

Da betalingsfristen er udskudt løber der ikke renter på i udskydelsesperioden. 

Tjek med dit lønbureau at de er opmærksomme på ovenstående. 

2.2 Betaling af aconto selskabsskat 

Hvis virksomheden forventer en væsentlig lavere indtjening, så kan du anmode SKAT om at få 

nedsat de ordinære aconto-skatter, som forfalder den 20. marts. Denne mulighed eksisterer allerede 

i dag. 

2.3 Udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge 

I dag har arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion efter de første 30 dages sygefravær 

(arbejdsgiverperioden) og selvstændigt erhvervsdrivende har efter ret til sygedagpenge efter de 

første 2 ugers fravær (egenperioden). 

Loven omfatter at man får ret til refusion/sygedagpenge fra første dag, hvis sygdommen skyldes 

Corona. Endvidere får man ret til refusion/sygedagpenge hvis medarbejderen ikke kan varetage sit 

arbejde på grund af anbefaling fra sundhedsmyndighederne, ex. ved hjemmekarantæne. 

Loven gælder fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021. 



���������	
��	����	����	

2.4 Statsgaranti på bankers nye lån 

Der er pr. 18. marts 2020 etableret en ordning, som giver mulighed for, at større virksomheder kan 

få en statsgaranti på 70% af bankernes nye udlån til at dække driftstab som følge af corona virus. 

Desuden arbejdes der på at lave en tilsvarende ordning for små og mellemstore virksomheder. 

Ifølge Dansk Erhverv bliver det en ordning med lavere garantiprovision. 

For at være omfattet af ordningen skal virksomheden kunne dokumentere, at den har oplevet et 

driftstab på over 50% som følge af corona. 

De konkrete regler for ordningen er stadig under udarbejdelse, så ordningen er endnu ikke trådt i 

kraft. Der er desuden en mulighed for at kriterier ændres. 

Virksomheder, der i særlig høj grad er påvirket af Corona, kan søge om kaution fra Vækstfonden 

via deres egen bank. Vækstfonden samarbejder med alle danske banker. Kontakt din bank eller 

finansieringsinstitut, og tal med dem om dine muligheder for at anvende kaution fra Vækstfonden. 

2.5 Ordning om lønkompensation 

Ordningen gælder for alle private virksomheder, som vil varsle afskedigelser for mindst 30% af 

medarbejderne eller mere end 50 ansatte, og som vil bruge ordningen i stedet for afskedigelser. 

Ordningen gælder fra 9. marts til 9. juni 2020. I perioden må der ikke foretages afskedigelser. 

Virksomheden skal fortsat betale fuld løn til medarbejderne, som er hjemsendt og som ikke 

arbejder. De omfattede medarbejdere skal anvende ferie, og/eller afspadsering på i alt fem dage i 

tilknytning til kompensationsperioden. Har medarbejderen ikke ferie, afspadsering mv. svarende til 

fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår. 

Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for disse dage. 

Virksomheden vil blive kompenseret med 75% af de samlede lønudgifter for de omfattede 

medarbejdere, dog maksimalt 23.000 kr. pr. fuldtidsansat. For timelønnede vil kompensationen 

udgøre 90% og maksimalt 26.000 kr. 

Som virksomhedsejer er du ikke omfattet af ordningen. Dette gælder selvom du får løn fra 

virksomheden. 

Virksomhedsform og branche har ikke betydning. 

Virksomheder kan godt træde ind i ordningen, selvom de forud for deres indtræden i ordningen har 

foretaget afskedigelser som følge af corona-virus. Der kan dog ikke ydes lønkompensation til 

allerede afskedigede medarbejdere, selvom disse fortsat måtte arbejde på virksomheden i deres 

opsigelsesperiode. 
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Der stilles ikke tidsmæssige krav til hvor lang en periode der skal gå fra at der er sket afskedigelser 

i virksomheden, til at der indtrædes i ordningen for andre medarbejdergrupper. 

Lønkompensationen er betinget af, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke 

afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager. Såfremt virksomheden senere måtte opsige 

ansatte, stopper ordningen derfor for hele virksomheden, dog alene for det fremadrettede og man vil 

kunne beholde modtaget kompensation der dækker frem til udtrædelsestidspunktet. 

Ansøgningen vil foregå digitalt, og det forventes at der vil blive åbnet for ansøgninger til puljen 

midt i uge 13. Følg www.virksomhedsguiden.dk for opdatering og nærmere regler. Ansøgninger 

modtages ikke før ordningen åbnes. 

 

2.6 Udskydelse af betaling af B-skatter 

Betaling af B-skatter er i dag betalingsfrie i juni og december. Disse 2 betalingsfrie måneder rykkes 

til april og maj. 

Vær opmærksom på at forventer du en væsentlig nedgang i din indtjening i 2020, så bør 

forskudsopgørelsen ændres. Foretager du denne ændring senest fredag den 20. marts, så får det 

betydning for din B-skatterate for marts. 

 

2.7 Kompensation for omsætningsnedgang hos selvstændige erhvervsdrivende 

Selvstændigt erhvervsdrivende, hvis omsætning falder mere end 30 % som følge af Corona virus, 

skal kunne ansøge om at modtage kompensation fra staten. 

Der er p.t. kun offentliggjort et ”fakta-ark” og ikke et lovforslag, så det nøjagtige indhold af de 

foreslåede regler kendes ikke, og Regeringen har indkaldt Folketingets partier til drøftelser om 

disse. 

Af ”fakta-arket” fremgår det, at den foreslåede ordning kun skal gælde selvstændige 

erhvervsdrivende med højest 10 fuldtidsansatte i deres virksomhed. Betegnelsen ”selvstændigt 

erhvervsdrivende” omfatter både personligt drevne virksomheder og virksomheder, der drives i 

selskabsform. 

Ordningen skal gælde i tre måneder fra den 9. marts 2020 til den 9. juni 2020 

At ordningen gælder kun, hvis virksomheden oplever en nedgang i omsætningen på mere end 30 % 

Kompensationen fra staten er på 75 % af omsætningstabet, dog maksimalt en kompensation på 

23.000 kr. pr. måned (34.500 kr., hvis den selvstændigt erhvervsdrivende har en medarbejdende 

ægtefælle) 
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Der skal ansøges om kompensationen, hvilket sker på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal 

”virksomhedsguiden.dk”. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage ansøgninger hurtigst 

muligt. Information herom vil blive offentliggjort på www.virksomhedsguiden.dk. 

For at illustrere indholdet af den foreslåede kompensationsordning opstilles følgende eksempel i 

”fakta-arket”: 

En selvstændig håndværksmester havde i sidste regnskabsår (2019) en gennemsnitlig månedlig 

omsætning på 100.000 kr. I år forventer håndværksmesteren, at den månedlige omsætning i 

perioden fra den 20. marts til den 20. maj bliver på 60.000 kr. som følge af corona-virus. Der 

forventes således et tab af omsætning på 40 % pr. måned, og dermed er 30%betingelsen for 

kompensation opfyldt. 

Der kan maksimalt fås kompensation for 75 % af omsætningstabet, hvilket i eksemplet ville udgøre 

30.000 kr., men ifølge forslaget skal der dog gælde et maksimum på 23.000 kr.. Det bliver derfor 

23.000 kr. som håndværksmesteren kan modtage i kompensation pr. måned. 

 

2.8  Kompensation for virksomheders faste udgifter 

Selvom der mistes indtjening, vil virksomheder stadig have faste udgifter. Derfor foreslår 

regeringen en model, hvorefter det skal være muligt at søge om kompensation for visse af disse 

udgifter. 

Regeringen vil fremlægge en model for kompensation af disse udgifter, som vil blive forhandlet 

med Folketingets partier. Der er p.t. kun offentliggjort et ”fakta-ark” hvoraf følgende fremgår: 

• Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation 

• Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 

40 %) 

• Kompensationen målrettes faste udgifter og skal udgøre mellem 25-80 % 

• Kompensationen skal dække op til tre måneder og skal kunne udbetales hurtigst muligt 

• Hvis omsætningen falder mindre end antaget, skal kompensationen tilbagebetales 
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3. Rådgivning 

Business LF har etableret en corona-hotline, som hjælper virksomheder. Kontakt Claus Madelung 

på tlf. 29 66 87 18 eller mail cm@businesslf.dk. Revisionsfirmaet Aage Maagensen er én af de 

rådgiver, der hjælper med denne hotline. 

Derudover anbefaler vi at følge myndighedernes hjemmeside www.coronasmitte.dk samt 

www.virksomhedsguiden.dk. Dansk Erhvervs hjemmeside www.danskerhverv.dk indeholder også 

mange nyttige oplysninger. 

Endvidere vil revisionsfirmaet Aage Maagensen gerne hjælpe gratis med rådgivning. Kontakt os på 

vores hovednummer 54 92 25 00 eller direkte til Thomas Henckel på tlf. 40 14 11 33 eller mail 

th@aa-m.dk. 


