16. marts 2020

Til vores kunder og samarbejdspartnere

COVID– 19 hjælpepakker
Som I alle ved, er regeringen, Folketinget og arbejdsmarkedets parter i gang med at vedtage omfattende hjælpepakker
til afbødning af de økonomiske konsekvenser, som udbruddet af COVID-19 virus afstedkommer. Indtil videre er følgende
initiativer foreslået eller vedtaget:
Momsafregning
Momskredittiden for store virksomheder, der afregner moms månedsvist, forlænges midlertidigt med en måned,
hvorefter fristen for at angive og betale vil være følgende:

Momsperiode

Gældende frist

Ny frist

Marts 2020

27. april 2020

25. maj 2020

April 2020

25. maj 2020

25. juni 2020

Maj 2020

25. juni 2020

27. juli 2020

Juni 2020

17. august 2020

17. august 2020 (ingen ændring)

Bemærk således, at februar måned fortsat skal angives og betales den 25. marts.
Hvis momstilsvaret for en periode er negativt, er det i dag et krav, at alle tidligere momsangivelser er indgivet for, at
det negative momstilsvar kan blive udbetalt.
Det forventes, at der inden længe vil foreslås udskydelse af momsafregningen for mindre og mellemstore virksomheder.
Afregning af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Det foreslås, at virksomheders betalingsfrist vedrørende indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag midlertidigt forlænges, så der med virkning for månederne april 2020 til og med juni 2020 foreslås at skulle ske en udskydelse af betalingsfristerne vedrørende indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, således at den A-skat og det arbejdsmarkedsbidrag, der er indeholdt for disse måneder, først skal betales fire måneder senere end normalt.
Der foreslås ingen ændring i fristerne for indberetning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.
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Såfremt virksomhederne bruger et anerkendt lønsystem til afregning af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, må de forventes at være opdaterede på dette inden afregning af marts 2020–lønnen.
Virksomheder, der ikke ønsker udsættelse af betaling af moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (fx pga. positiv likviditet med negative bankrenter) kan indbetale som vanligt. Husk dog at forhøje udbetalingsgrænsen på Skattekontoen.
Lønkompensation
Regeringen har søndag indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter om hjælp til virksomheder, der er kommet i
problemer på grund af COVID-19 virus.
Der er mulighed for at hjemsende medarbejdere med løn og modtage kompensation fra Staten på følgende betingelser:





Staten giver lønkompensation på 75 til 90 procent af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, som må
sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som følge af COVID-19.
For funktionærer er der et lønloft på 23.000 kr., mens det for timelønnede er på 26.000 kr. For sidstnævnte er
lønkompensationen på 90 procent.
Det gælder for virksomheder, der står over for at skulle fyre mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst
50 ansatte.
Virksomhederne skal fortsat betale fuld løn i perioden og ikke fyre nogle medarbejdere, samtidigt med at der
holdes på andre.

Aftalen skal godkendes af Folketinget. Dette forventes at ske mandag den 16. marts 2020. Ordningen vil gælde fra den
9. marts til den 9. juni 2020.
Der forventes i løbet af den kommende uge lanceret yderligere hjælpeforanstaltninger – primært rettet mod små og
mellemstore virksomheder.
Såfremt I ønsker at drøfte mulighederne med os, er I meget velkomne til at kontakte kontoret.
Vores telefoner er bemandet og vores medarbejdere er kontaktbare, men arbejder i videst muligt omfang fra hjemmet.
Med venlig hilsen

Peter Kallermann
statsautoriseret revisor
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