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Skat og moms –
frister og udskydelser

Støtteordninger 
vedr. medarbejdere

Kompensation 
for driftstab

Alt det andet 
du kan gøre

Vær også 
opmærksom på



Vi ved, det er en svær tid, hvor det 
kan være svært finde rundt i de 
mange informationer, som internettet 
er fyldt med. 

Vi har derfor udarbejdet denne 
oversigt til virksomheder, der er 
berørt af COVID-19. 

Vi håber, den kan hjælpe – men 
husk også at du altid er velkommen 
til at kontakte din personlige rådgiver 
for sparring og hjælp. 
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Gælder for virksomheder med en 
omsætning under 50 mio. kr.
Kvartalsafregnende: Betalingsfristen for første 
kvartal var 2. juni 2020. Den udskydes til 1. 
september 2020. 
Halvårsafregnende: Betalingsfristen for første halvår 
2020 var 1. september 2020. Fristen udskydes til 1. 
marts 2021.

Angivelsesfristerne er uændrede – opdateringer 
sker automatisk.

Som altid kan momsangivelser med negativ moms 
angives efter afgiftsperiodens afslutning, og 
udbetalingen sker senest tre uger efter. Skylder 
virksomheden penge på skattekontoen, eller hvis 
Skattestyrelsen foretager kontrol af angivelsen, må 
der forventes at gå længere tid end tre uger.

Læs mere på SKATs hjemmeside.

Momsindbetalinger for SMV'er

Gælder for virksomheder med en 
omsætning på over 50 mio. kr.
Momsangivelsen udskydes en måned for 
virksomheder, der afregner moms månedligt. De 
nye indberetnings- og betalingsfrister er dermed: 
For marts måned flyttet til den 25 maj, for april 
måned flyttet til den 25 juni og for maj måned flyttet 
til den 27 juli. 

Som altid kan momsangivelser med negativ 
moms angives efter afgiftsperiodens 
afslutning, og udbetalingen sker senest tre uger 
efter. Skylder virksomheden penge på 
skattekontoen, eller hvis Skattestyrelsen udtager 
angivelsen til kontrol, må der forventes at gå 
længere tid end tre uger.

Læs mere på virksomhedsguidens hjemmeside.  

Momsindbetalinger for store 
virksomheder

Skat og moms – frister og 
udskydelser 1/3

Gælder for virksomheder
Virksomhedernes betalingsfrist for indeholdt A-skat 
og arbejdsmarkedsbidrag forlænges med fire 
måneder for afregningsmånederne april, maj og juni 
2020.

Indberetningsfristen til e-Indkomst er uændret.

Har du ikke indbetalt A-skat og AM-bidrag for marts 
måned kan du undersøge, om din virksomhed 
opfylder kriterierne for at søge om rente- og 
gebyrfritagelse.

Læs mere på virksomhedsguidens, SKATs, og 
Skattestyrelsens hjemmeside. 

Arbejdsmarkedsbidrag og A-skat

Gælder for personligt erhvervsdrivende
Rate 20. april 2020 rykkes til 22. juni 2020.

Rate 20. maj 2020 rykkes til 21. december 2020.

Rate 20. marts 2020 forfalder fortsat til betaling nu. 
Forskudsopgørelsen kan dog ændres nu, og viser 
det sig, at der ikke er behov for betaling af B-skat i 
samme omfang, ændres raterne. Så skal du selv 
huske at afvise PBS-betaling.

Læs mere på SKATs hjemmeside.

B-skat

https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-udskydelse-af-betalingsfrister-for-moms-am-bidrag-og-a-skat/de77aa5f-1ace-4509-b1a4-022b8a7d5638/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-udskydelse-af-betalingsfrister-for-moms-am-bidrag-og-a-skat/de77aa5f-1ace-4509-b1a4-022b8a7d5638/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900
https://www.sktst.dk/aktuelt/nyheder/mulighed-for-fritagelse-for-renter-og-gebyrer-i-lyset-af-coronasituationen/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900
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Oplysningsfrist for skatteydere

Gælder for personligt ejede virksomheder 
og selskaber 
Oplysningsfristen for selskaber og virksomheder er 
forlænget for indkomståret 2019. For begge typer af 
skatteydere er fristen nu forlænget til den 1. 
september 2020. 

For personligt ejede virksomheder er fristen 
forlænget fra 1. juli 2020. Der kan være fordele ved 
fortsat at oplyse inden den oprindelige dato. Fx kan 
virksomheden hurtigere få evt. overskydende skat 
udbetalt, hvorimod restskat stadig tillægges et 
procenttillæg på 4 % ved betaling efter 1. juli. 

For selskaber med frist for aflevering af 
oplysningsskema for indkomståret 2019 den 31. 
marts 2020 og senere er fristen forlænget til den  1. 
september 2020.

Læs mere på SKATs hjemmeside.

Skat og moms – frister og 
udskydelser 2/3

Rentefrit lån af indbetalt moms og 
lønsumsafgift

Gælder for små og mellemstore 
virksomheder
Små og mellemstore virksomheder, som afregner 
moms halvårligt eller kvartalsmæssigt, kan 
rentefrit låne den moms, som de indbetalte 2. marts 
2020.

Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter den 
såkaldte metode fire, dvs. bl.a. tandlæger, 
fysioterapeuter og psykologer, har ligeledes 
mulighed for rentefrit at låne lønsumsafgiften for 1. 
kvartal 2020, som blev indbetalt senest 15. april 
2020 samt ¼ af lønsumsafgiften, som blev indbetalt 
af overskuddet for indkomståret 2019.

Hvem kan ansøge og ansøgningsfrist
Der kan ansøges om lån fra d. 5. maj 2020 til og 
med d. 15. juni 2020. 

Bemærk, at virksomheder under konkurs, 
rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation ikke 
er omfattet af ordningen. 

Tilbagebetalingsfrist
Lånet skal tilbagebetales senest d. 1. april 2021. 

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.

Udskydelse af betalingsfrist for 
lønsumafgift for metode 4

Gælder for små og mellemstore 
virksomheder
Virksomheder, der ikke har momspligt, men i stedet 
betaler lønsumsafgift, får nu udskudt indbetalingen 
af lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal. Dette gælder 
imidlertid kun for virksomheder, der følger 
lønsumsafgiftens metode fire, fx tandlæger, 
ergoterapeuter, vognmænd m.v.

Betalingsfristen for 2. kvartal var 15. juli 2020. Den 
udskydes til 1. september 2020.

Betalingsfristen for 3. kvartal var 15. oktober 2020. 
Den udskydes til 16. november 2020. 

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.

https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900
https://www.skm.dk/media/1995065/faktaark-udbetaling-af-indbetalt-moms-mv.pdf
https://www.skm.dk/media/1995063/faktaark-forlaengelse-fristerne-for-betaling-af-loensumsafgift-for-visse-virksomheder.pdf
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Skat og moms – frister og 
udskydelser 3/3

Udbetaling fra skattekreditordningen 
fremrykkes

Gælder for virksomheder
Virksomheder med underskud fra forsknings- og 
udviklingsaktiviteter kan normalvis søge om 
udbetaling fra skattekreditordningen med udbetaling 
i november måned. 

Nu fremrykkes ordningen, så virksomheder kan 
søge udbetaling for deres forsknings- og 
udviklingsaktiviteter i 2019 allerede i juni 2020.

Fremrykningen forventes at styrke virksomhedernes 
likviditet, når især små og mellemstore 
virksomheder kan få øget likviditet fem måneder før 
normalt.

Det er et krav, at ansøgning til ordningen indeholder 
en revisorerklæring.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.

https://www.skm.dk/media/1995064/faktaark-tidligere-udbetaling-af-skattekreditter.pdf
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Arbejdsfordeling som 
alternativ til afskedigelse

Støtteordninger vedr.
medarbejdere

Gælder for alle virksomheder, der står 
foran at afskedige minimum 30% eller 
mere end 50 personer pga. COVID-19
Virksomheden kan opnå kompensation med 75% af 
lønnen til medarbejderen, dog maks. 30.000 kr. pr. 
måned pr. medarbejder.

For timelønnede er kompensationen 90%, dog 
maks. 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder. Indtil 
videre maks. i fire måneder (9. marts - 8. juli 2020). 
Medarbejderne må ikke arbejde i 
hjemsendelsesperioden. Medarbejderen skal have 
sædvanlig løn og skal holde fem ferie- / 
afspadseringsdage i perioden.

Virksomheden kan ikke i kompensationsperioden 
opsige medarbejdere. Der er dog mulighed for at 
afskedige inden indtræden i ordningen, ligesom der 
er mulighed for at afbryde ordningen. Vi anbefaler, 
at I kontakter os, så vi kan drøfte de forskellige 
kombinationsmuligheder.

Der kan søges kompensation på Erhvervsstyrelsens
virksomhedsportal Virk.dk. Når du har indsendt din 
anmodning om lønkompensation med de rette 
dokumenter, udbetales kompensationen hurtigst 
muligt. Der vil være krav om, at det senere skal 
dokumenteres, bl.a. med en revisorerklæring, at 
kravene er opfyldt.

Læs mere på virksomhedsguidens hjemmeside.

Lønkompensation ved midlertidig 
hjemsendelse

Gælder for alle virksomheder
Reglerne er gjort mere flexible og kan derfor 
hurtigere igangsættes, så medarbejdere kan få 
supplerende dagpenge.

Før skulle arbejdsfordeling anmeldes en uge inden 
til jobcentret. Nu kan den igangsættes, når den er 
anmeldt til jobcentret.

Læs mere på Styrelsen for Arbejdsmarked og 
Rekrutterings hjemmeside. 

Gælder for alle virksomheder
Arbejdsgiverens betaling for første sygedag 
bortfalder for medarbejdere, der har COVID-19 eller 
er sendt i karantæne. 

For personer sygemeldt af andre grunde end 
COVID-19 gælder de almindelige regler.

Læs mere på virksomhedsguidens hjemmeside.

Sygedagpenge

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked-/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/
https://star.dk/til-virksomheder/info-virksomheder-midlertidige-aendringer-beskaeftigelsesomraadet-foelge-af-coronavirus/
https://star.dk/til-virksomheder/info-virksomheder-midlertidige-aendringer-beskaeftigelsesomraadet-foelge-af-coronavirus/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/sygedagpengeloen-til-medarbejdere-og-selvstaendige-/2512f642-74bb-478e-9ffa-af2f6aeb321f/
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Kompensation for virksomhedens 
faste omkostninger

Kompensation for driftstab 1/3

Gælder for alle virksomheder uanset 
branche, virksomhedsform mv.
Virksomheden skal leve op til følgende krav for at 
kunne få kompensation: 

Du skal forvente, at din virksomhed kommer til at 
opleve et fald i omsætning på 35% eller mere som 
følge af Coronavirus / COVID-19. Dine faste 
omkostninger skal udgøre mindst 12.500 kr. i en 
tremåneders periode. Der kan søges kompensation 
for perioden 9. marts til 8. juli 2020.

Du kan få kompensation for en andel af dine faste 
omkostninger, herunder fx husleje, renteudgifter og 
kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af 
faste omkostninger afhænger af din forventede 
nedgang i omsætning:

Nedgang 35-60%: Kompensation 25%
Nedgang 60-80%.: Kompensation 50 %
Nedgang 80-100%: Kompensation 80%

Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, 
kan få kompensation på 100% af de faste 
omkostninger.

Virksomheder med underskud i seneste regnskab, 
eller alternativt kalenderåret 2019, får modregnet en 
andel af underskuddet i kompensationsbeløbet, 
svarende til kompensationsprocenten af 
underskuddet periodiseret forholdsmæssigt på 
kompensationsperioden.

Der kan maksimalt opnås kompensation 
på 110 mio. kr. Virksomheder, der 
ansøger om kompensation, må ikke udbetale 
udbytte eller foretage aktietilbagekøb for 
regnskabsårene 2020 og 2021, hvis virksomheden 
modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation for 
faste omkostninger.

Samtidig med ansøgningen skal der 
vedlægges en revisorerklæring om, at udgifterne er 
berettigede til refusion, og kravene i øvrigt er 
opfyldt. Du kan du få støtte til 80% af dine 
udgifter til revisorerklæring, hvis din ansøgning
imødekommes.

Der kan søges kompensation på Erhvervsstyrelsens 
virksomhedsportal Virk.dk.

Læs mere på virksomhedsguidens hjemmeside.

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/omkostningskompensation?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-hjaelp-til-din-virksomheds-faste-omkostninger/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/
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Gælder for mindre virksomheder, hvor der 
maksimalt er 25 fuldtidsansatte. For at 
være omfattet af ordningen skal 
omsætningen udgøre 10.000 kr. i 
gennemsnit pr. måned og forventer et 
omsætnings- eller B-indkomsttab på 
minimum 30%.
Kompensationen vil udgøre 90% af din virksomheds 
gennemsnitlige månedlige omsætnings - eller B-
indkomsttab i perioden 9. marts til 8. juli 2020.

Kompensationen til virksomhedsejeren kan dog 
maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og dermed i 
alt knap 92.000 kr. i en periode på fire måneder.

Ved medhjælpende ægtefælle forhøjes det 
maksimale beløb til det dobbelte.

Virksomheder, som er ramt af forbud og af den 
grund er lukket, kan få kompensation på 100% af 
tabt omsætning eller B-indkomst. Maksimalt 
23.000 kr. pr. måned.

For at modtage kompensation skal du begrunde, at 
omsætningstabet er en konsekvens af Coronavirus / 
COVID-19. 

Der kan søges kompensation 
på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal Virk.dk.

Læs mere på virksomhedsguidens hjemmeside.

Kompensation for omsætnings- og
B-indkomsttab for selvstændige

og freelancere

Kompensation for driftstab 2/3

Kompensation for omsætningstab for 
freelancere mv. med A- og

B-indkomsttab

Gælder for freelancere. For at være 
omfattet af ordningen skal du forvente et 
A- og B-indkomsttab på minimum 30% og 
have haft et samlet skattepligtigt overskud 
på A- og B-indkomst på mere end 10.000 
kr. i gennemsnit om måneden det seneste 
år, hvoraf mindst 5.000 kr. pr. måned har 
været B-indkomst og højst 20.000 kr. har 
været A-indkomst.
Kompensationen udgør op til 90% dit forventede A- og 
B-indkomsttab i perioden 9. marts til 8. juli 2020 og er 
skattepligtig.

Kompensationen kan maksimalt være 20.000 kr. pr. 
måned og dermed i alt knap 80.000 kr. i en periode på 
fire måneder.

Den årlige indkomst i 2020 må ikke overstige 800.000 
kr.

Freelanceren må ikke være berettiget til anden støtte 
såsom dagpenge og kontanthjælp.

For at modtage kompensation skal du begrunde, at 
omsætningstabet er en konsekvens af Coronavirus / 
COVID-19. 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/omsaetningskompensation_selvstaendige?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/faa-kompensation-som-selvstaendig-eller-freelancer/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/
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Gælder for arrangører af større 
arrangementer
Der er etableret en kompensationsordning til 
arrangører af store arrangementer med mere end 
1.000 deltagere eller mere end 500 deltagere, hvis 
arrangementet er målrettet udpegede COVID-19-
risikogrupper. I den sammenhæng blev der 
henstillet til, at arrangører handler ansvarligt og 
nedbringer deres omkostninger.

Ordningen er efterfølgende justeret således, at den 
dels generelt dækker arrangementer med mere end 
350 deltagere og dels omfatter flere typer 
arrangementer. F.eks. omfatter ordningen 
arrangementer med en hyppigere frekvens end det 
for nuværende er tilfældet, hvor alene 
arrangementer, som finder sted én eller få gange 
dækkes. Endvidere er ordningen udvidet fra kun at 
dække private arrangører til også at omfatte primært 
offentligt finansierede arrangører af større kultur- og 
idrætsarrangementer.

Med udvidelsen bliver arrangementer defineret 
som:

• enkeltstående begivenheder i Danmark, der er 
enestående i deres indholds og / eller 
formidlingsmæssige udtryk fra gang til gang.

• ordningen omfatter alene enkeltstående 
arrangementer, som er planlagt til at finde sted 
mindre hyppigt end dagligt (højest hver anden dag, 
f.eks. sportsbegivenheder, der finder sted ugentligt) 
eller finde sted dagligt i en afgrænset periode på op 
til fire ugers varighed. Perioden på fire uger gælder 
for hver lokation, hvor et arrangement afholdes.

Udvidelsen indebærer, at f.eks. turnerende musicals 
bedre kan omfattes af ordningen.

Erstatning for aflyste eller 
udskudte arrangementer

Kompensation for driftstab 3/3

Der kan kompenseres for tab af indtægter fra en 
række forskellige kilder, f.eks. indtægter fra 
billetsalg, honorar til kunstnere, salg af mad  /  
drikkevarer og merchandise, reklameindtægter mv. 
Det er en forudsætning, at kompensationen ikke 
resulterer i en fortjeneste.

Ansøges der om mere end 0,5 mio. kr., skal der 
indsendes revisorerklæring.

Læs mere på virksomhedsguidens hjemmeside.

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/kompensationsordning/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/
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Gælder for virksomheder og personer
Omlæg realkreditlån til lån med en længere 
afviklingsperiode eller alternativt med en afdragsfri 
profil for at opnå en langsigtet likviditetsforbedring.

Rådfør dig med dit pengeinstitut, realkreditinstitut 
m.fl.

Gælder for virksomheder og personer
Omlæg bankkreditter mv. til 
lån med en længere afviklingsperiode eller 
alternativt med en afdragsfri profil.

Rådfør dig med dit pengeinstitut m.fl.

Selskabsskat

Alt det andet du kan gøre 1/4

Gælder for personligt erhvervsdrivende
Nedsæt eller undgå skattebetaling ved reduceret 
indkomst eller eventuelt underskud.

Det kan ske ved at ændre forskudsopgørelsen på 
Skattestyrelsens tast selv-løsning.

Læs mere på SKATs hjemmeside.

B-skatterater

Gælder for alle selskaber
Nedsæt eller undgå skattebetaling ved reduceret 
indkomst eller eventuelt underskud.

Selskaber kan selv nedsætte betalingen med det 
samme. Skattestyrelsen kan efterfølgende bede om 
den nødvendige dokumentation. 

Læs mere på SKATs hjemmeside her og her. 

Omlæg bankkreditter mv.

Midlertidig afskaffelse af 
udbetalingsgrænse

på skattekontoen

Lån i din friværdi

Omlæg realkreditlån 

Gælder for virksomheder og personer
Der kan opnås en bedre likviditetssituation ved 
belåning af friværdi.

Rådfør dig med dit pengeinstitut m.fl.

Gælder for virksomheder og personer
Virksomheder har mulighed for at have indtil 10 mio. 
kr. stående på skattekontoen i en midlertidig 
periode, hvis virksomhederne den 25. marts 2020 
eller senere justerer beløbsgrænsen. Indestående i 
banken, der er udsat for negativ rente, kan med 
fordel overføres til skattekontoen inden for loftet på 
10 mio. kr. Rentesatsen er pt. på 0%.

Ordningen er efterfølgende justeret således, at 
udbetalingsgrænsen midlertidigt afskaffes i perioden 
fra 4. maj 2020 til den 1. april 2021.

Udbetalingsgrænsen ændres på virksomhedens 
tast-selv side hos SKAT, og der er ingen vilkår, der 
skal være opfyldt. Ønskes beløbet udbetalt senere, 
justeres udbetalingsgrænsen ned, hvorefter 
overskydende beløb udbetales.

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234853
https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234901
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Gælder for virksomheder 
Ved factoring belåner du dine fakturaer med fx 80%, 
og kredittiden finansieres dermed med 
belåningsprocenten.

Factoringselskabet vil foretage professionel 
debitorstyring, herunder rykning af debitorerne

Rådfør dig med dit pengeinstitut m.fl.

Læs mere på IVÆKSTs hjemmeside.

Acontofakturering

Alt det andet du kan gøre 2/4

Gælder for virksomheder, som normalt har 
årlige refusioner over 30.000 kr.
Virksomheder kan ansøge om at blive refunderet 
månedsvist.

Ansøgning via blanket 23.008, som skal indsendes 
til Skattestyrelsen. Det må forventes, at der bliver en 
forlænget ekspeditionstid, man må forvente ca. 1 - 2 
måneder.

Søg på virk.dk.

Energiafgifter

Gælder for virksomheder
Optimer din arbejdskapital ved forøget fokus 
på debitoropfølgning.

En effektiv rykkerprocedure er ekstrem vigtig i 
denne periode. Kontakt debitorer så snart der 
opstår forfaldne fakturaer. Der kan eventuelt indgås 
aftale om delvis betaling. Ved manglende betaling 
tages stilling til, om der fortsat skal ske levering til 
kunden.

Debitoropfølgning

Gælder for virksomheder
Optimer din arbejdskapital ved at 
fremrykke faktureringen. Almindelig 
fakturering foretages straks efter levering, og hvis 
det er muligt foretages acontofakturering. 

Fortag hyppig gennemgang af sager med henblik 
på hurtigere / oftere fakturering.

Gælder for alle virksomheder og personer
Vurder om investeringer og omkostninger er "nice to 
have" eller "need to have" for at optimere din 
arbejdskapital. Overvej om ikke-nødvendige 
investeringer og omkostninger bør annulleres eller 
udskydes. Der bør tages stilling til eventuelle 
gebyrer, bøder mv. i forbindelse med annullering 
eller udskydelse.

Vurder investeringer og omkostninger
Factoring

Gælder for virksomheder
Ved fx at gøre brug af sale and lease back af 
aktiver opnås en bedre likviditetssituation i forhold til 
kortfristede kreditter og en likviditetsforbedring på 
mellemlangt sigt.

Rådfør dig med dit leasingselskab, pengeinstitut 
og eventuelle panthavere.

Finansiering igennem leasing

https://ivaekst.dk/vaekst/1/2/6/0/fakturering--koeb-service-og-administration
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKST/Ansoegning_om_Fremskyndet_tilbagebetaling_af_energiafgifter
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Gælder for virksomheder, der ikke er 
omfattet af definitionen på store 
virksomheder
Der er etableret en tilsvarende garantiordning for 
virksomheder, der ikke er omfattet af ordningen for 
store virksomheder. Dog er garantiens løbetid på op 
til syv år og nedskrives lineært i løbetiden.

Der er tilsvarende ansøgningsprocedure, som 
tilfældet er for store virksomheder. Prisen består af 
en stiftelsesprovision på 2.500 kr. og en årlig 
provision, der udgør 1% af det beløb der, 
garanteres for. Provisionen kan fratrækkes i den 
skattepligtige indkomst.

Læs mere på Vækstfondens hjemmeside.

Garantiordning for
store virksomheders banklån

Gælder for virksomheder og personer
Dækker nu også eksport til OECD-lande. Skal sikre, 
at Coronakrisen ikke afskrækker de private 
kreditforsikringsselskaber fra at forsikre danske 
eksportørers eksportordrer. EKF dækker op til 90% 
af kreditforsikrernes risiko på nye eksportordrer.

Kontakt dit kreditforsikringsselskab eller EKF.

Læs mere på EKFs hjemmeside.

Udvidelse af genforsikring 
af private kreditforsikrere

Gælder for virksomheder med 
erhvervslejemål, som regeringen har 
påbudt at lukke
Eventuel nedsættelse eller bortfald af leje skal 
vurderes individuelt, og vi anbefaler, at man tager 
kontakt til en juridisk rådgiver.

Garantiordning for SMV’ers banklån

Erhvervslejemål med påbud om lukning

Gælder for store virksomheder, som 
beskæftiger over 250 personer, eller som 
har en årlig omsætning på over EUR 50 
mio. (ca. 373 mio. kr.) og en årlig samlet 
balance på eller over EUR 43 mio. (ca. 320 
mio. kr.)
Etablerer en mulighed for at opnå yderligere lån og 
kreditter til dækning af forventet tab i omsætning på 
minimum 30% i forhold til en referenceperiode for 
samme periode i 2019 (perioden skal ligge mellem 
1. marts - 30. september 2020). Perioden skal være 
på mindst 14 dage. Der kan søges garantier til lån 
flere gange i perioden 1. marts - 30. september 
2020, dog ikke mere end én gang for samme 
periode. Garantiens løbetid er maksimalt seks år og 
nedskrives lineært i løbetiden. Der kan opnås 
garanti på 70% af lånets hovedstol.

For ansøgninger om garanti, hvor der ikke foreligger 
regnskabstal for virksomhedens omsætning i den 
relevante periode i 2019, opgør pengeinstituttet, 
leasingselskabet mv. skønsmæssigt virksomhedens 
omsætningstab på grundlag af virksomhedens 
budgetterede omsætning.

Ansøgning om garanti indgives af det långivende 
pengeinstitut, leasingselskab mv. til Vækstfonden 
senest den 15. oktober 2020. Pengeinstituttet, 
leasingselskabet mv. skal forinden indsendelse af 
ansøgningen have foretaget en kreditvurdering af 
virksomheden efter pengeinstituttets, 
leasingselskabets mv. almindelige regler herfor. 
Prisen består af en stiftelsesprovision på 0,25% 
samt en årlig provision af kautionsbeløbet. 

Provisionen vil kunne fratrækkes i den skattepligtige 
indkomst.

Læs mere på Vækstfondens hjemmeside.

Alt det andet du kan gøre 3/4

https://vf.dk/finansiering/covid-19-garanti-smv/
https://ekf.dk/ekf-for-banker/samarbejdet-med-ekf/initiativer-til-coronaramte-eksportvirksomheder
https://vf.dk/nyheder/2020/covid-19-nu-kan-vaekstfonden-kautionere-for-store-virksomheder/
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Gælder for virksomheder
Der findes alternativer til traditionelle banklån, som 
henvender sig til små og mellemstore virksomheder, 
eksempelvis: smverhvervslån.dk, lendino.dk, 
flexfunding.dk. 

Vi står klar til at rådgive dig omkring en eventuel 
alternativ finansiering.

Alternativ finansiering

Gælder for virksomheder og personer
Har du, eller forventer du, likviditetsproblemer, er 
det vigtigt med en tidlig dialog med dit pengeinstitut.

Nogle af de muligheder, der kan være, er at forhøje 
kreditter eller opnå en periode med afdragsfrihed på 
gæld.

Forbered likviditetsopgørelser. Det kan 
være opgørelser både på kort og lang sigt, 
afhængig af situationen.

Alt det andet du kan gøre 4/4

Gælder for virksomheder, som 
beskæftiger under 250 personer, og som 
har en årlig omsætning under EUR 50 mio. 
(ca. 373 mio. kr.) og / eller en årlig samlet 
balance på under EUR 43 mio. (ca. 320 
mio. kr.)
EKF kan yde garanti til et långivende pengeinstitut, 
leasingselskab mv. for nye lån og driftskreditter, 
som pengeinstituttet, leasingselskabet mv. vil yde 
en eksportvirksomhed, der har lidt eller forventer at 
lide omsætningstab på minimum 30%. 
Omsætningstabet opgøres som udgangspunkt som 
forskellen mellem virksomhedens omsætning / 
forventede omsætning i perioden, der søges om 
garanti på baggrund af og en referenceperiode. 
Kautionsordningen indebærer, at staten i 2020 kan 
garantere for op til 80% af pengeinstitutters, 
leasingselskabers mv. udlån til ellers kreditværdige 
eksporterende virksomheder.

Der er fremsendt aktstykke til Finansudvalget til 
godkendelse af dispositionen. For at opnå fordelene 
skal man kontakte sit pengeinstitut eller EKF. 

Læs mere på EKFs hjemmeside. 

Likviditetskaution til små og mellemstore 
eksportvirksomheder

Gælder for virksomheder og personer
Til og med 31. oktober 2020 kan statsinstitutioner 
dispensere fra en række bevillingsregler, der har 
betydning for indkøb i staten. Dispensationerne 
trækkes tilbage tidligere, hvis den ekstraordinære 
situation forbedres inden da. For kommuner og 
Regioner ophæves det aftalte loft for 
anlægsinvesteringer. Lempelserne anvendes til 
følgende initiativer:

1. De kan foretage forudbetalinger for leveringer 
frem til 1. juli 2020 med maksimal værdi på 1 mio. 
kr. 

2. De kan udvise fleksibilitet og undlade at gøre 
misligholdelsesbestemmelser gældende, herunder 
undlade at opkræve bod. 

3. De fremrykker betalinger for allerede leverede 
varer og behandlingen af modtagne og godkendte 
fakturaer uanset betalingsbetingelser.

Det er endvidere aftalt, at kommunerne har 
mulighed for at udsætte virksomhedernes betaling 
af 2. rate dækningsafgift i 2020 til 2021. Der er 
fremsendt aktstykker til Finansudvalget til 
godkendelse af initiativerne. For at opnå fordelene 
skal man kontakte de offentlige institutioner, man 
har leverancer til, eller betaler dækningsafgift til.

Fremrykning af investeringer, betalinger 
og fleksibilitet fra statsinstitutioner, 

kommuner og regioner
Tidlig dialog med bank

https://ekf.dk/ekf-for-banker/samarbejdet-med-ekf/initiativer-til-coronaramte-eksportvirksomheder
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Vær også opmærksom på

Gælder for virksomheder, der opfylder alle 
nedenstående betingelser:
1. ikke allerede har afholdt 

generalforsamling
2. har flere end ti ejere, og
3. på grund af manglende bestemmelser i 

vedtægten om afholdelse af 
elektroniske møder uden adgang til 
fysisk fremmøde, ikke kan afholde en 
fuldstændig elektronisk 
generalforsamling

Virksomheder kan, efter fristforlængelsen på tre 
måneder, vente med at indsende årsrapporten til 
Erhvervsstyrelsen til senest otte uger efter, 
forsamlingsforbuddet er ophørt. Den skal dog altid 
indsendes uden ugrundet ophold efter 
generalforsamlingen.

Da Erhvervsstyrelsen ikke har kendskab til antallet i 
ejerkreds, vil alle virksomheder, der indberetter 
senere end den ordinære frist, modtage en rykker 
fra Erhvervsstyrelsen.

Det vil fremgå af rykkeren, at virksomheder, der har 
over ti ejere, og derfor er omfattet af reglerne om 
længere indsendelsesfrist, skal meddele det til 
Erhvervsstyrelsen inden en nærmere angiven frist.

Læs mere på virksomhedsguidens hjemmeside.

Yderligere frist for indsendelse af
årsrapport til Erhvervsstyrelsen som 

følge af forsamlingsforbud

Udskydelse af frist for indsendelse af
årsrapport til Erhvervsstyrelsen

Gælder for virksomheder i 
regnskabsklasse B, C og D, hvis 
regnskabsår afsluttes mellem den 31. 
oktober 2019 og 30. april 2020
Regeringen har 2. april vedtaget lovforslag, der 
bemyndiger Erhvervsministeren til at forlænge fristen 
for indsendelse af virksomheders årsrapport. 
Bekendtgørelsen, med de præcise regler udstedt i 
forlængelse heraf, trådte i kraft 8. april 2020.

Udskydelsen betyder konkret, at årsrapporten skal 
være Erhvervsstyrelsen i hænde senest otte måneder 
efter regnskabsårets udløb for regnskabsklasse B og 
C, og senest syv måneder efter for regnskabsklasse D. 
Fristen er således den 31. august 2020 for selskaber 
og den 31. juli 2020 for børsnoterede virksomheder, 
hvis regnskab følger kalenderåret.

Bør du udskyde din årsrapport?
Mange danske virksomheder har lige nu 
ekstraordinært travlt med fx at mindske deres 
omsætningstab og indsende dokumentation for 
lønkompensation eller garantiordninger. Hos Grant 
Thornton anbefaler vi, at virksomheder, hvor det er 
muligt, stadig fokuserer på at få indsendt deres 
årsrapport til den oprindelige dato. Årsrapporten er 
vigtig for mange virksomhedsejere og eksterne 
interessenter, hvorfor en rettidig årsrapport med 
tidssvarende informationer sender et signal om 
stabilitet i en ellers ustabil hverdag.

Kontakt din revisor, hvis du har spørgsmål til 
udskydelse af din årsrapport.

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/afholdelse-af-generalforsamling/377833ce-dd97-4eb0-a69f-3a9f25ce4732/
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