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Corona hjælpepakker - Opsummering og overblik  

 

Vi har nu i 3 måneder været påvirket af Corona-pandemien i Danmark. Nogle virksomheder er 

kommet godt i gang igen, mens andre fortsat er tvangslukkede eller kæmper med at få gang i 

aktiviteterne. Krisen er ikke slut og især virksomhedernes indtjening og derved også likviditet kan i 

lang tid fremover være påvirket af krisen. 

  

Hjælpepakkerne har også løbet i 3 måneder – med en række justeringer undervejs og det vides ikke 

om der i den kommende tid kommer flere justeringer. 

Vi har derfor med nedenstående oversigt skabt et overblik over de mest anvendelige ordninger og 

frister, som du har mulighed for at søge. 

 

Herudover er fristerne for betaling af moms, lønsumsafgift, a-skat og arbejdsmarkedsbidrag 

udskudt. 

Afslutningsvis har vi i dette notat oplistet øvrige forhold som er værd at overveje omkring 

hjælpepakker, likviditet osv. 

 

 

Hjælpepakker: Ansøgningsfrist 

Rentefrit momslån 15. juni 2020 
Der kan ansøges om et rentefrit lån svarende til den moms 
virksomheden har indbetalt for henholdsvis 2. halvår 2019 eller 
4. kvartal 2019. Denne ordning gælder ikke for virksomheder på 
månedsmoms. 
 
Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021 
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Kompensation for selvstændige 31. august 2020 
Denne hjælpepakke kan søges af selvstændige uanset om 
virksomhedsformen er selskabet eller personlig virksomhed. Der 
kan søges for perioden 9. marts – 8. juni 2020 (3 måneder) eller 
9. marts – 8. juli (4 måneder) 
 
Ordningen kan også anvendes af freelancere (B-indkomst)  
 
Overordnede betingelser: 

 Mere end 30 % fald i omsætningen grundet coronavirus 
 Virksomhedsejeren ejer minimum 25 % af virksomheden og 

arbejder i virksomheden 
 Maks 25 fuldtidsansatte 
 Omsætning over 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før 

coronavirus 
 Den samlede indkomst for 2020 må ikke overstige 800.000 kr. 
 Kompensationsgrad på 90 % af omsætningstabet, dog max. 

23.000 kr. pr. måned. 
 For virksomheder, der har forbud mod at holde åbent, vil 

kompensationsgraden være 100 % af omsætningstabet i den 
tvangslukkede periode, såfremt omsætning har været 0 kr. 
 

 

Kompensation for fast omkostninger 31. august 2020 
Denne hjælpepakke kan søges af selvstændige uanset om 
virksomhedsformen er selskabet eller personlig virksomhed. Der 
kan søges for perioden 9. marts – 8. juni 2020 (3 måneder) eller 
9. marts – 8. juli (4 måneder) 
 
Overordnede betingelser: 

 De fast udgifter skal mindst udgøre 12.500 kr. for den 3 måneders 
periode 

 Mere end 35 % fald i omsætningen grundet coronavirus eller har 
haft forbud mod at holde åbent 

 Ved underskud i 2019 reduceres kompensationen 
 Revisorerklæring skal vedhæftet ansøgning 

 
I periode hvor virksomheden har haft forbud mod at være åben 
kompenseres faste udgifter med 100% 
 
For øvrige kompenseret faste udgifter ud fra følgende satser: 
 
25% refusion ved omsætningsnedgang på 35-60% 
50% refusion ved omsætningsnedgang på 60-80% 
80% refusion ved omsætningsnedgang på over 80% 
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Lønkompensation 30. juli 2020 
Der kan på nuværende tidspunkt søges om lønkompensation for 
perioden fra 9. marts – 8. juli. Perioden er forlænget frem til 29. 
august, men der er endnu ikke åbnet for ansøgning for denne 
periode. 
 
Overordnede betingelser: 
 Minimum 30% af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte skal 

være sendt hjem 
 Lønkompensationen udgør 75/90% dog maksimalt 30.000 kr. pr. 

måned pr. fuldtidsansat 
 Du kan ikke søge om den forlængede periode frem til 29. august 

hvis du ikke allerede har en godkendt ansøgning om 
lønkompensation 

 
 

 

 

Gældende for alle ovenstående hjælpepakker: Yderligere information m.m. findes på 

virksomhedsguiden.dk. Her kan du også læse om øvrige hjælpepakker vedr. f.eks. større aflyste 

arrangementer, kunstnere og kulturinstitutioner, lån- og garantimuligheder og meget mere. 

Ansøgning om hjælpepakker foretages via virk.dk. 

Der er endnu ikke åbnet op for at du kan gå ind og justere din ansøgning til de faktisk realiserede tal 

og det er derved heller ikke muligt endnu at tilbagebetale udbetalt kompensation hvor betingelser 

alligevel ikke er opfyldt.  

 

Tænk jer om! 
Som det fremgår af ovenstående, er der for flere af ordningerne mulighed for at søge kompensation 

for enten 3 eller 4 måneder. Vær opmærksom på at det er muligt at ændre ansøgningen fra 3 til 4 

måneder, men det er ikke muligt at ændre fra 4 til 3 måneder.  

Derfor kan det få betydning for dine kompensationsmuligheder, hvis du i første omgang har søgt for 

4 måneder og efterfølgende konstateret at 3 måneder gav en bedre kompensation. 
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Pas på – hvordan ser din likviditet ud på længere sigt? 
På nuværende tidspunkt kan din likviditet se fornuftig ud pga. hjælpepakkerne og udskydelse af 

moms og a-skat/arbejdsmarkedsbidrag.  

Men det er vigtigt at du allerede nu danner dig et overblik over hvordan din likviditet set ud når de 

udskudte skatter og moms skal betales. 

F.eks. skal moms for 1. halvår 2020 først betales 1. marts 2021 hvor også moms for 2. halvår skal 

betales. Således skal hele momsen for 2020 betales 2021, hvilket kan være et stort træk på din 

virksomhedslikviditet. 

Vores anbefaling er derfor at du allerede nu laver et overblik over din likviditet frem til at den sidste 

udskudte frist er udløbet. 

 

Udskudte betalingsfrister på a-skat og arbejdsmarkedsbidrag kan ses i nedenstående skema 
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Udskydelse af betalingsfrister for moms er følgende: 

Udskudte halvårsfrister for moms: 

• Fristen 1. september 2020 rykkes til 1. marts 2021 (afregningsperiode: 1. januar - 30. juni 
2020) 

• Fristen 1. marts 2021 er fortsat 1. marts 2021 (afregningsperiode: 1. juli - 31. december 
2020) 

Udskudte kvartalsfrister for moms: 

• Fristen 2. juni 2020 rykkes til 1. september 2020 (afregningsperiode: 1. januar - 31. marts 
2020) 

• Fristen 1. september 2020 er fortsat 1. september 2020 (afregningsperiode: 1. april - 30. juni 
2020) 

Udskudte månedsfrister for moms: 
• Fristen 27. april 2020 rykkes til 25. maj 2020 (afregningsperiode: 1. marts - 31. marts 2020) 
• Fristen 25. maj 2020 rykkes til 25. juni 2020 (afregningsperiode: 1. april - 30. april 2020) 
• Fristen 25. juni 2020 rykkes til 27. juli 2020 (afregningsperiode: 1. maj - 31. maj 2020) 

 

 

 

Er du i tvivl eller spørgsmål, så kontakt os for et godt råd. 

Du kan ringe på 54781688 eller sende en mail på info@aa-m.dk 

 


