18. marts 2020

COVID-19 update
Ny hjælpepakke til små og mellemstore virksomheder (hjælpepakke 3)
Regeringen er klar med en ny hjælpepakke, der skal yde førstehjælp og spænde et sikkerhedsnet ud under
danske virksomheder og arbejdspladser til de små og mellemstore virksomheder, der er i knæ på grund af at
corona-virussen har lukket Danmark ned. Selvstændigt erhvervsdrivende oplever, at deres levebrød forsvinder som dug for solen, og virksomhedernes omsætning falder brat samtidigt med, at der skal betales regninger og løn til medarbejderne.
Hoteller, restauranter, kultur og forlystelser er blandt de brancher, der først har mærket effekten af COVID19. Der er en lang række mindre virksomheder, der oplever at forretningsgrundlaget er forsvundet midlertidigt.
Regeringen har derfor fremlagt to midlertidige kompensationsordninger. Der er p.t. kun offentliggjort et
”fakta-ark” og ikke et lovforslag, så det nøjagtige indhold af de foreslåede regler kendes ikke.
•

Kompensation for virksomhedernes faste udgifter. Trepartsaftalen om lønkompensation gav
en øget sikkerhed om medarbejdernes jobs, og virksomhederne fik en væsentlig støtte til deres lønomkostninger. Regeringen foreslår også at dække nogle af de faste omkostninger, som virksomhederne ikke længere har indtjening til at dække.
Det første initiativ er rettet mod de virksomheder, der er »ekstraordinært« hårdt ramt af nedlukninger og derfor ikke har nogen indkomst - de kan nu få dækket op til 80 pct. af deres faste udgifter til
bl.a. husleje og el. Det er et krav, at omsætningen er faldet mindst 40 pct.

•

Kompensationsordning for selvstændige. De selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation, selvom de også kan være udfordret på deres levebrød. Regeringen vil
derfor sikre kompensation til de selvstændigt erhvervsdrivende, som oplever store fald i deres omsætning.
Det andet initiativ er målrettet de små selvstændige erhvervsdrivende, som nu også kan få kompensation for deres tabte indtjening. Konkret kan de få kompensation for 75 pct. af deres omsætningstab
- dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Kompensationen kan udgøre op til 34.500 kr. pr. måned, hvis
den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.
Det er et krav, at virksomheden har mistet mere end 30 pct. af sin omsætning. Desuden må virksomheden heller ikke have mere end 10 fuldtidsansatte.

For begge initiativer gælder det, at de løber fra 9. marts og frem til 9. juni. Der gives maksimalt kompensation i tre måneder. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte.
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Hjælpepakke 2 til små og mellemstore virksomheder vedtaget
Regeringen vedtog den 17. marts 2020 sammen med et enigt Folketing et lovforslag, som har til formål at
holde hånden under dansk erhvervsliv og danske lønmodtagere, så presset på danske virksomheders likviditet lettes. Der er vedtaget følgende ændringer:
•

Virksomheders betalingsfrist for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænges for månederne april, maj og juni 2020 med 4 måneder.

•

B-skat for april og maj 2020 får også udskudt betalingsfristen, så betalingen skal ske henholdsvis den
22. juni 2020 og 21. december 2020.

•

Herudover udskydes betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt, for 3 måneder
(marts, april og maj 2020) med 30 dage. Det vil sige, at fristen den 27. april 2020 udskydes til den
25. maj 2020, fristen den 25. maj 2020 udskydes til den 25. juni 2020, og fristen den 25. juni 2020
udskydes til 27. juli 2020.

•

For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, således at 2.
kvartals indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020. For virksomheder, der betaler
moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, således at 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist
bliver 1. marts 2021.

•

Endelig får virksomhederne 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.

Afholdelse af generalforsamling
Det vedtagne forsamlingsforbud har betydning for de virksomheder, som har flere end 10 ejere, og som skal
holde ordinær generalforsamling, mens der er forbud, og som ikke har mulighed for at afholde generalforsamlingen elektronisk.
Disse virksomheder ville ikke lovligt kunne afholde en ordinær generalforsamling og derfor heller ikke kunne
indsende årsrapporten inden for fristen.
For virksomheder, som har færre end 10 ejere, gælder de almindelige frister for indsendelse af årsrapporter
fortsat.
Erhvervsstyrelsen opfordrer til, at virksomhederne bruger og oplyser om de muligheder der allerede findes
for at afholde hel eller delvis elektronisk generalforsamling, og muligheden for at møde ved fuldmagt og for
at brevstemme. Derfor er der fastsat midlertidige regler, som betyder, at virksomheder, der er omfattet af
ovenstående, har mulighed for at indsende årsrapporten senest 8 uger efter ophør af forbuddet.

