Aftale om hjælpepakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i
forbindelse med gradvis genåbning af Danmark

Regeringen og alle Folketingets partier indgik d. 19. marts en aftale om en omfattende hjælpepakke til danske lønmodtagere og virksomheder mv. Der er samlet
vedtaget en række midlertidige tiltag, der udgør et massivt bidrag til at hjælpe danske lønmodtagere, danske arbejdspladser og danske virksomheder gennem COVID-19-krisen.
Hjælpepakkerne har en stor positiv effekt og holder hånden under mange virksomheder, selvstændige og arbejdspladser.
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
Enhedslisten, Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om følgende justeringer af de besluttede hjælpepakker samt følgende nye tiltag:
 En forlængelse af ordningen for kompensation for faste omkostninger med en
måned til og med d. 8. juli.
 I ordningen for kompensation for faste omkostninger udvides herudover adgangen til kompensation, så virksomheder som minimum skal have en omsætningsnedgang på 35-60 pct. for at få kompenseret 25 pct. af deres faste omkostninger frem for tidligere 40-60 pct. De øvrige trin og tilhørende kompensationsgrader ændres ikke. Endvidere sænkes minimumsgrænsen for faste omkostninger fra 25.000 kr. til 12.500 kr., således at virksomheder som minimum
skal have faste omkostninger svarende til 12.500 kr. i en tremåneders periode
for at kunne få kompensation. Hertil hæves det absolutte loft for kompensation fra 60 mio. kr. i perioden til samlet 110 mio. kr. Endelig vil der blive taget
hånd om de virksomheder med underskud, som på grund af statsstøttereglerne får reduceret deres kompensation mere, end hvad det er nødvendigt inden for statsstøttegodkendelsen. Hertil vil de virksomheder, der grundet ekstraordinære omstændigheder har haft underskud i 2019 - og derfor reduceres i
kompensation - kunne anvende en anden referenceperiode for underskuddet
end 2019, såfremt det er muligt at opnå statsstøttegodkendelse heraf.
 En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere
med en måned til og med d. 8. juli. Herudover øges kompensationsgraden fra
75 pct. til 90 pct., og grænsen for det maksimale antal fuldtidsansatte i virksomheder omfattet af ordningen hæves fra maksimalt 10 til maksimalt 25, jf.
bilag 2. For selvstændige omfattet af forbud mod at holde åbent øges kompensationsgraden til 100 pct. (dog maksimalt 23.000 kr.) i perioden med forbud
under forudsætning af, at der kan opnås statsstøttegodkendelse. Hertil etableres en ny kompensationsordning for freelancere mv. med blandede A- og Bindkomster, jf. bilag 3.
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 Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder samt af indbetalt lønsumsafgift til visse erhverv (bl.a. fysioterapeuter, tandlæger, taxavognmænd mv.), jf. bilag 4.
 Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. og 3. kvartal for visse
erhverv (bl.a. fysioterapeuter, tandlæger, taxavognmænd mv.), jf. bilag 5.
 Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat, moms mv., jf. bilag 6.
 Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020. Fremrykningen vil særligt gavne likviditeten i små og mellemstore vækstiværksættere med forsknings- og udviklingsaktivitet.
 Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden, jf. bilag 7.
 Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og
fastholdelse af danske arbejdspladser, herunder statslig garantidækning til virksomheders handel og eksport, jf. bilag 8 og bilag 9.
 Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme, der skal gøre det lettere at rejse donationer og rewardbaserede bidrag via crowdfunding. Platformen etableres som en midlertidig løsning indtil
udgangen af 2020. Rammerne for etablering af en national platform vil skulle
undersøges nærmere, herunder hvordan der sikres et effektivt samspil med de
eksisterende private platforme, der ikke på sigt fører til uhensigtsmæssig konkurrence. Der afsættes 10 mio. kr. til udvikling og drift af platformen.
 350 mio. kr. til et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020. Midlerne skal gå til at understøtte innovationsprojekter i små og
mellemstore virksomheder samt iværksættervirksomheder.
 Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over
12 måneder vil blive nedsat svarende til 4 måneder. Det indebærer et nyt midlertidigt timekrav på 1.040 timer årligt for optjening af seniorpræmie for personer, som er i gang med optjening af seniorpræmie i hele friperioden fra 1.
marts til og med 30. juni 2020. Dette vedrører optjening af seniorpræmie for
første år efter folkepensionsalderen for personer født 1. halvår af 1954. Tiltaget skal ses i sammenhæng med, at seniorpræmien er indført for at give en
ekstra gevinst for personer over pensionsalderen, som fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er imidlertid sværere at leve op til seniorpræmiens beskæftigelseskrav, når Danmark er lukket ned. Tiltaget skønnes at indebære merudgifter på 48 mio. kr. efter tilbageløb i 2020.
 En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den
midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage
til og med d. 30. juni, jf. bilag 10, 11 og 12.
Endvidere er aftaleparterne enige om, at der i forbindelse med genåbningen af
Danmark vil være personer, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi
de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-
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19. Det kan være personer, for hvem smitte med COVID-19 vil betyde reel livsfare eller være med risiko for svært tab af funktionsevne.
Det skal derfor undersøges, hvorvidt der inden for en reserve på 200 mio. kr. kan
findes en løsning for personer i denne gruppe. Der udestår blandt andet at sikre
en målrettet sundhedsfaglig afgrænsning af målgruppen og en mulig administrationsmodel. Aftaleparterne vil drøfte mulige løsningsforslag på baggrund af et oplæg fra regeringen.
Parterne noterer sig herudover, at regeringen og arbejdsmarkedets parter vil indlede drøftelser om en forlængelse af lønkompensationsordningen.
Aftaleparterne er enige om, at virksomheder, der søger om kompensation efter
forlængelsen af ordningerne skal betale den skat, som de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nationale regler. Det indebærer, at virksomheder
med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer ikke kan modtage kompensation i det omfang det er muligt at afskære dem efter EU-retten og eventuelle andre
internationale forpligtelser, som Danmark eller EU har påtaget sig, jf. bilag 13.
Kompensationsordningerne for faste omkostninger og selvstændige løber alle i
perioden 9. marts til og med 8. juni 2020. Ved forlængelse af kompensationsordninger vil virksomhederne skulle ansøge igen for en ny kompensationsperiode.
I den forlængede og udvidede ordning for faste omkostninger, indføres en betingelse i kompensationsbekendtgørelserne om, at ansøgende virksomheder som en
forudsætning for at modtage kompensation i den forlængede periode på tro og
love skal erklære, at virksomhederne ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021. Betingelsen vil gælde for virksomheder, der modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation i 2020 i kompensationsordningen for faste omkostninger. Virksomheder vil senere kunne frigøre sig fra
disse begrænsninger ved at tilbagebetale udbetalt støtte efter denne ordning ud
over 60 mio. kr.
Aftaleparterne er enige om, at såfremt en virksomhed vælger ikke at overholde betingelsen, kan staten kræve fuld tilbagebetaling af den modtagne kompensation.
Virksomheden vil derudover efter omstændighederne principielt kunne straffes
for afgivelse af urigtige oplysninger.
Aftaleparterne er endvidere enige om, at det er vigtigt at undgå snyd og svig med
ordningerne. Der afsættes derfor 25 mio. kr. i 2020 og 25 mio. kr. i 2021 til at
styrke kontrollen i Erhvervsstyrelsen med kompensationsordningerne, bl.a. ved
brug af machine learning.
Der vil hver 14. dag ske afrapportering til aftaleparterne i forhold til status for
hjælpepakkerne.
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Initiativerne er uddybet i de vedlagte bilag.
Aftalens karakter
Aftalen har karakter af en stemmeaftale.

Bilag 1. Forlængelse af ordning om midlertidig kompensation for
virksomheders faste omkostninger

Flere virksomheder oplever lige nu en markant nedgang i deres omsætning som
følge af både COVID-19-pandemien og de tiltag, der gennemføres for at begrænse spredningen i Danmark. For mange virksomheder er forretningsgrundlaget midlertidigt forsvundet eller kraftigt reduceret. Samtidig skal virksomhederne
fortsat betale husleje og andre faste omkostninger, selv om kunderne udebliver.
Folketingets partier har derfor aftalt en midlertidig kompensation for virksomheders faste omkostninger baseret på følgende principper, jf. boks 1.
Boks 1
Principper for midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger
1.

Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation

2.

Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.)

3.

Kompensationen målrettes faste omkostninger og udgør mellem 25 og 80 pct.

4.

Kompensation dækker tre måneder og udbetales hurtigst muligt

5.

Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage

6.

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

I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste omkostninger,
herunder fx husleje, renteomkostninger og uopsigelige kontraktbundne omkostninger i en periode (fx leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang. Der er afsat 40 mia. kr. til ordningen (ekskl. administration) fra 9.
marts 2020 til 8. juni 2020.
Aftaleparterne er enige om, at ordningen forlænges med perioden 9. juni til og
med 8. juli (1 måned). Det vil indebære merudgifter for skønsmæssigt ca. 13,3 mia.
kr. Ansøgere vil skulle ansøge særskilt om kompensation for perioden 9. juni til 8.
juli, dvs. virksomheder vil skulle søge to gange.
I ordningen for kompensation for faste omkostninger udvides adgangen til kompensation, så virksomheder som minimum skal have en omsætningsnedgang på
35-60 pct. for at få kompenseret 25 pct. af deres faste omkostninger frem for tidligere 40-60 pct. De øvrige trin og tilhørende kompensationsgrader ændres ikke.
Der skønnes en merudgift på 2,0-3,5 mia. kr. herved.
Andelen af de faste omkostninger, der kompenseres, vil herefter være følgende:
- 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
- 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
- 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct.
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Herudover vil virksomheder, som regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod
at drive forretning for at inddæmme smittespredning af COVID-19 og som ingen
omsætning har i perioden, fortsat blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de
omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.
I ordningen har det hidtil været forudsat, at virksomheder maksimalt kan få udbetalt 60 mio. kr. i kompensation for faste omkostninger. I forbindelse med forlængelsen justeres grænsen, således at virksomheder maksimalt kan få udbetalt 110
mio. kr. i perioden 9. marts til 8. juli 2020. Der skønnes merudgifter på ca. 9,0
mia. kr. herved. Udmøntning af forhøjelsen vil ske proportionalt i den samlede 4måneders kompensationsperiode, idet der vil blive taget højde for forhøjelsen som
en efterregulering for de første tre måneder i forbindelse med udbetaling af kompensation for perioden fra 9. juni til 8. juli.
Hertil har det i ordningen været forudsat, at virksomheder som minimum skal
have faste omkostninger på 25.000 kr. i perioden for at kunne få kompensation.
Den grænse nedsættes, således at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger svarende til 12.500 kr. for en tremåneders periode for at kunne få
kompensation. Der skønnes merudgifter på 0,1-0,2 mia. kr. herved.
I den eksisterende ordning er der indført et værn mod overkompensation af virksomheder med underskud efter krav fra EU-Kommissionen. Det har vist sig, at
værnet kan føre til, at nedjusteringen af virksomhedens kompensationen bliver
større, end det er nødvendigt inden for statsstøttegodkendelsen. Derfor indføres
en efterregulering, hvor virksomheder, der i udgangspunktet er reduceret mere
end nødvendigt i kompensation, vil kunne få udbetalt den resterende kompensation. Omvendt vil efterreguleringen også tage højde for evt. overkompensation.
For nogle virksomheder, der lever op til adgangskriterierne i ordningen, vil kompensationen kunne blive nedjusteret så meget, at virksomheder i udgangspunktet
ikke kan modtage kompensation i indeværende ordning. Det gælder særligt vækstvirksomheder. Derfor tilpasses ordningen med et loft på 50 pct. i den forudgående nedjustering af kompensationen ved udbetaling for virksomheder med et underskud i 2019. Således får disse virksomheder mulighed for tidligere udbetaling af
kompensation i ordningen.
For de virksomheder, som på grund af helt ekstraordinære omstændigheder har
underskud i 2019, men ellers kører med overskud, vil der, såfremt det er muligt,
blive anvendt en anden referenceperiode end 2019 for underskuddet. Herunder
afklares, hvilke forhold, der kan anvendes som årsag til de ekstraordinære underskud i 2019, fx klimainvesteringer, energieffektiviseringer, ekstraordinær vækst og
ressourceforbrug, så det sikres, at der ikke kan overkompenseres og ydes kompensation til virksomheder med ineffektiv drift. Denne tilpasning kræver en ny statsstøttegodkendelse, og den konkrete implementering vil bero på, hvad der efter en
dialog med EU-Kommissionen er muligt at få statsstøttegodkendt.
Med disse tilpasninger gælder det fortsat, at underskudsvirksomheder ikke kan
modtage kompensation, der stiller dem bedre end før COVID-19.
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De aftalte tilpasninger gennemføres ved aktstykke og bekendtgørelse, og under
forudsætning af, at der opnås en ny statsstøttegodkendelse fra EU-Kommissionen.

Bilag 2. Udvidelse og forlængelse af kompensationsordning for
selvstændige og freelancere

Udbruddet af corona-virus har medført store økonomiske konsekvenser. Mange
selvstændige har store udfordringer, og vil stå i en vanskelig situation i længere tid.
Den midlertidige kompensationsordning til selvstændige og freelancere forlænges
derfor med én måned, så ordningen er gældende fra den 9. marts 2020 til og med
den 8. juli 2020. Det skal være med til at holde hånden under de mange danske
selvstændige og små erhvervsdrivende, mens der foretages en gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark.
Kompensationsgraden for de selvstændige og freelancere forhøjes til 90 pct. af
omsætnings- henholdsvis B-indkomsttabet, dog maksimum 23.000 kr. pr. måned.
Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige
har en medarbejdende ægtefælle. Kompensationen har hidtil udgjort 75 pct. af tabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.
Kompensationsgraden forhøjes samtidig til 100 pct. af omsætnings- eller B-indkomsttabet for de selvstændige og freelancere, som ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning eller B-indkomst. Der kan fortsat
maksimalt modtages 23.000 kr. pr. måned eller 46.000 kr. pr. måned, hvis den
selvstændige har en medarbejdende ægtefælle. Den højere kompensation vil gælde
i perioden med forbud om at holde åbent.
Forhøjelsen af kompensationsgraden vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den
9. marts 2020.
Det skal afklares om ordningen udgør statsstøtte i henhold til EU's statsstøtteregler.
Der gives desuden mulighed for, at selvstændige med maksimalt 25 fuldtidsansatte
kan ansøge om kompensationsordningen. Tidligere var det et krav, at virksomheden maksimalt havde 10 fuldtidsansatte.
Med ordningen gives der kompensation til selvstændige og freelancere med et omsætnings- eller B-indkomsttab på minimum 30 pct. Det er et krav, at omsætningen
eller B-indkomsten skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i forudgående periode. For selvstændige med CVR-nr. søges ordningen af hver virksomhedsejere, der har mindst 25 pct. ejerskab og arbejder i virksomheden. Kompensation udbetales til virksomheden. Selvstændige, der ansøger ordningen, skal desuden opfylde de øvrige krav i aftalen.
Økonomiske konsekvenser
Ordningen skønnes med betydelig usikkerhed at indebære udgifter på 10 mia. kr. i
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perioden fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. Udvidelsen og forlængelsen af ordningen til og med den 8. juli 2020 skønnes med betydelig usikkerhed
at indebære yderligere merudgifter for 4,1 mia. kr. De endelige omkostninger til
ordningen vil afhænge af de økonomiske konsekvenser af COVID-19 for selvstændige, og de selvstændiges anvendelse af kompensationsordningen. Hertil
kommer administrative omkostninger til Erhvervsstyrelsen.
Ansøgning og udbetaling

Virksomheder, der allerede har søgt om støtte via ordningen, vil skulle ansøge
igen for at opnå adgang til den forlængede periode, ligesom at virksomheder, der
tidligere har ansøgt om kompensation for 75 pct. af deres omsætningstab ville
kunne søge om forhøjelse af kompensationsgraden med tilbagevirkende kraft (alternativt kan disse virksomheder vælge, at justeringen efterreguleres i den efterfølgende kontrol). Virksomheder mellem over 10 og maksimalt 25 fuldtidsansatte vil
ligeledes få mulighed for at ansøge om kompensationsordningen.
Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen vil frem til midten af maj
køre videre med den nuværende ordning. Fra midt maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og regulering af kompensationsgraden. Det er også der virksomheder med over 10 og
maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge. Information herom vil blive offentliggjort
på virksomhedsguiden.dk.

Bilag 3. Ordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst

Udbruddet af corona-virus har medført store økonomiske konsekvenser. Mange
freelancere har store udfordringer og vil stå i en vanskelig situation i længere tid.
Der oprettes en ordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomster. Det
skal være med til at holde hånden under freelancere mv., mens der foretages en
gradvis og kontrolleret genåbning af Danmark.
Ordningens målgruppe er:
 Freelancere mv. med blandet A- og B-indkomst, der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct.
 Personen skal have haft en A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud
fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned
i det seneste år. Heraf stilles krav om, at mindst 5.000 kr. pr. måned skal
være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.
 Krav om, at beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten højst må udgøre
55 pct.
 Både A- og B-indkomsten kommer fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats. Der vil blive udarbejdet en positivliste over omfattede aktiviteter.
 Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge eller supplerende dagpenge
eller modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp.
 Krav om, at den årlige indkomst i 2020 ikke overstiger 800.000 kr.
Ordningen retter sig mod freelancere mv. med både A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 10.000 kr. månedligt i
gennemsnit. Personer, der opfylder ovenstående kan få kompensation for op til 90
pct. af deres forventede A- og B-indkomsttab i perioden sammenlignet med den
tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned. Kompensationen er skattepligtig.
Den midlertidige kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og Bindkomst vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juli 2020. Personen kan være
omfattet af ordningen i maksimalt fire måneder.
Personen vil ikke kunne få kompenseret de samme tab fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19 eller for tab, som med rimelighed
kunne være undgået. Personer, der har mulighed for at opnå kompensation både i
ordningen for selvstændige og freelancere samt nærværende ordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst, skal vælge, hvilken ordning de søger i.
Personer, som har søgt ordningen for selvstændige og freelancere men endnu ikke
har fået udbetalt kompensation, kan vælge at fortryde ansøgningen, og i stedet
søge den midlertidige ordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst.
Kompensation, der allerede er udbetalt i ordningen for selvstændige og freelancere, vil blive modregnet.
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Økonomiske konsekvenser
Ordningen skønnes med betydelig usikkerhed, at kompensationsordningen til
freelancere mv. med både A- og B-indkomst vil indebære merudgifter på 0,2 mia.
kr. i 2020. Hertil kommer administrative omkostninger til Erhvervsstyrelsen.
De endelige udgifter til ordningen vil afhænge af de økonomiske konsekvenser af
COVID-19 for freelancere mv. med både A- og B-indkomst, og deres anvendelse
af kompensationsordningen.
Ansøgning og udbetaling

Freelancerne mv. skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne
modtage de første ansøgninger primo maj. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Bilag 4. Udbetaling af indbetalt moms til SMV’er samt
indbetalt lønsumsafgift til visse virksomheder som et
rentefrit lån
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Afgrænsning af målgruppen
Små og mellemstore virksomheder, der har indbetalt moms for hhv. andet halvår og
fjerde kvartal 2019 med betalingsfrist den 2. marts 2020 får mulighed for at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.
Lønsumsafgift, som såkaldte metode 4-virksomheder (fx tandlæger, ergoterapeuter,
vognmænd, herunder taxa, mv.) har indbetalt for 1. kvartal 2020 med frist den 15.
april 2020 samt en ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel), kan ligeledes udbetales som et rentefrit
lån.
Lånet vil være baseret på henholdsvis momsopgørelsen for små og mellemstore virksomheder og lønsumsafgiftsopgørelsen for metode 4-virksomheder.
For at reducere statens risiko for tab på låneordningen og for at overholde EU’s
statsstøtteregler vil visse virksomheder ikke være omfattet af låneordningen.
Eksempelvis vil virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og
likvidation ikke være omfattet. Derudover vil der være visse stopklodser, der skal
mindske risikoen for svig i ordningen.
Låneperioden
Der kan anmodes om udbetaling af beløbet fra den 4. maj til og med den 15. juni
2020. Ikrafttrædelse den 4. maj forudsætter forudgående lovgivning samt systemtilretning. Derudover skal det sikres, at ordningen er i overensstemmelse med EU-retten, herunder statsstøttereglerne. Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021.
Økonomiske konsekvenser
Der skønnes, at de omfattede momsindbetalinger for små og mellemstore virksomheder udgør op til ca. 35 mia. kr., mens de omfattede indbetalinger for lønsumsafgift
for metode 4-virksomheder skønnes at udgøre ca. 0,4 mia. kr.
På et foreløbigt grundlag skønnes det, at ordningen vil være forbundet med negative
statslige omkostninger på i alt i størrelsesordenen 0,6 mia. kr. opgjort efter tilbageløb
og adfærd. Skønnet er forbundet med markant usikkerhed.

Bilag 5. Udskydelse af betalingsfristen for lønsumsafgift
for visse erhverv

18. april 2020

Afgrænsning af målgruppen
Virksomheder, der ikke betaler moms, betaler som hovedregel i stedet lønsumsafgift.
Betalingsfristerne for lønsumsafgift for virksomheder, der afregner lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4 (erhverv som fx tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter,
vognmænd (herunder taxa) mv. udskydes, ligesom man har udskudt fristerne for
momspligtige virksomheder.
Forlængelse af betalingsfristerne
Betalingsfristen for lønsumsafgift for metode 4-virksomhederme for 2. kvartal 2020
udskydes med 6 uger, så betalingsfristen bliver 2 måneder fra kvartalets afslutning
(udskydelse fra den 15. juli til den 1. september 2020).
Betalingsfristen for lønsumsafgift for metode 4-virksomhederne for 3. kvartal 2020
udskydes med 4 uger, så betalingsfristen bliver 1½ måned fra kvartalets afslutning
(udskydelse fra den 15. oktober til den 16. november 2020).
Betalingsfristen for lønsumsafgift for metode 4-virksomhederme vil fra og med 4.
kvartal 2020 igen være 2 uger som efter gældende regler.
Økonomiske konsekvenser
Det skønnes, at udskydelse af ovenstående betalingsfrister for metode 4-virksomheder vil styrke likviditeten i de berørte virksomheder med ca. 275 mio. kr. i 6 uger vedrørende 2. kvartal og ca. 275 mio. kr. i 4 uger vedrørende 3. kvartal.
Udskydelsen skønnes ikke at være forbundet med nævneværdige statslige økonomiske konsekvenser.

Bilag 6. Midlertidig afskaffelse af loftet på skattekontoen
18. april 2020

Afgrænsning af målgruppen
Opkrævning af alle virksomheders skatter og afgifter foregår, ved at virksomheden
indbetaler til den såkaldte skattekonto.
Midlertidig afskaffelse af loftet over indestående på skattekontoen
En virksomhed, der foretager en indbetaling til skattekontoen tidligere end 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag for et skatte- eller afgiftskrav, vil med gældende
regler få udbetalt det beløb, som overstiger en vis beløbsgrænse på skattekontoen
(loftet). Loftet er midlertidigt hævet fra 200.000 kr. til 10 mio. kr.
Formålet med loftet er, at virksomheder ikke skal kunne anvende skattekontoen som
en bankkonto med store indeståender. Renten på skattekontoen ved positive indeståender er aktuelt 0 pct.
Udskydelse af betalingsfristerne for indeholdt A-skat og AM-bidrag samt moms
medfører, at virksomhederne ikke kan indbetale indeholdte skatter og afgifter til de
normale tidspunkter. Udskydelsen af betalingsfristerne kombineret med skatteloftet
kan utilsigtet indebære højere omkostninger, som følge af at store virksomheder i udskydelsesperioden i stedet kan være nødsaget til at lade afregningsbeløbet stå på en
konto hos et pengeinstitut til en negativ rente. Loftet kan således potentielt påføre
store virksomheder meromkostninger, samtidig med at loftet begrænser statens likviditet.
På denne baggrund afskaffes loftet over skattekontoen helt i perioden frem til og
med den 1. april 2021. Dermed vil virksomhederne med virkning fra den dag, hvor
loftet fjernes, ikke risikere at skulle betale mere i negativ bankrente end før udskydelsen af betalingsfristerne, og statens lånebehov, der følger af forlængelsen af betalingsfristerne for A-skat, moms mv., vil blive mindre.
Den enkelte virksomhed vil fortsat have mulighed for at anmode om at få udbetalt
positive indeståender eller fastsætte et individuelt loft for på den måde at kunne få et
for stort indestående på skattekontoen tilbageført.
Økonomiske konsekvenser
Den midlertidige afskaffelse af loftet over skattekontoen skønnes ikke at være forbundet med nævneværdige provenuvirkninger.

Bilag 7. Matchfinansieringstiltag i Vækstfonden

Målgruppe
Udviklingen af iværksætter- og vækstvirksomheder kræver løbende tilførsel af risikovillig kapital – enten i form af risikovillig lånefinansiering eller egenkapitalfinansiering. Bankfinansiering er for disse virksomheder ikke en mulighed, selv under en
normal konjunktursituation, og derfor kan de ikke nyde godt af de garantiprodukter,
der er udviklet til at understøtte bankernes driftsfinansiering af de danske virksomheder under COVID-19-krisen. I stedet er virksomhederne afhængige af risikovillige private investorer. Både Vækstfonden og virksomhederne oplever imidlertid, at
COVID-19-krisen betyder, at de private investorer trækker sig fra markedet eller
udskyder deres aftalte finansieringer.
Samlet set betyder det, at der er en markant øget efterspørgsel efter Vækstfonden
som investor og långiver.
Matchfinansieringsordning
Der oprettes nye særlige matchfinansieringsordninger i Vækstfonden, der skal imødegå de særlige finansieringsudfordringer, iværksættere og venturevirksomheder
oplever som følge af COVID-19-krisen.
Til iværksættere i de tidligere faser vil Vækstfonden etablere en matchfacilitet, der dels
kan sikre virksomhederne den nødvendige finansiering, dels kan bidrage til at fastholde de private investorer inde i markedet så vidt muligt. Vækstfonden finansierer mellem 75 og 100 pct. på porteføljeniveau af kapitaltilførslen med lån, mens
den resterende finansiering ydes i form af egenkapital eller lånefinansiering fra private investorer. Det vil sige, at staten på porteføljeniveau som minimum tilbyder
1:3-matching og for nogle virksomhedstyper tilbyder fuld statslig finansiering.
Til venturevirksomhederne vil Vækstfonden tilbyde matchlån med en høj risikoprofil
for at gøre lånene attraktive til at kunne trække de private investorer med i finansieringssamarbejder og længere ud på risikokurven. Vækstfonden forventes at medfinansiere op til 75 pct. af lånene (1:3-matching), dvs. der vil være forudsætning om
en vis medfinansiering i form af egenkapital eller lånefinansiering fra private investorer.
Begge produkter vil være afgrænset til 2020. Dermed får de private investorer en
konkret tilskyndelse til at blive på markedet under krisen, da muligheden for gunstig
supplerende statslige finansiering bortfalder, hvis de venter for længe.
Uagtet disse tiltag vurderes der at være et betydeligt behov for, at Vækstfonden i
særligt 2020 og 2021 kan lukke de huller i markedet, de private investorer efterlader.
Derfor vil Vækstfonden øge sine fondsinvesteringer og direkte linvesteringer markant for at afbøde de negative konsekvenser af, at de private investorer trækker
opad eller helt ud af markedet for risikovillig kapital. Indsatsen skal omfatte opju-
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stering af Vækstfondens aktiviteter i nye såvel som eksisterende fonde samt Vækstfondens direkte investeringer i eksisterende porteføljevirksomheder og nye virksomheder. Vækstfonden vil så vidt muligt sikre sig matching fra private investorer,
men vil kunne tilbyde fuld statslig finansiering i de tilfælde, det findes nødvendigt.
Økonomi
Til matchlåneordningen til iværksættere tilføres Vækstfonden en særlig garantiramme på 1.500 mio. kr., heraf 500 mio. kr. i tabsramme.
Til matchlåneordningen til venturevirksomheder tilføres Vækstfonden en særlig garantiramme på 700 mio. kr., heraf 300 mio. kr. i tabsramme.
Til øgede egenkapitalinvesteringer tilføres Vækstfonden et kapitalindskud på 1.200
mio. kr. Pengene investeres på markedsvilkår, og der vil dermed ikke være tale om
en udgift for staten. Imidlertid vil det øge statens risikotagning, hvorfor der afsættes
en risikopræmie på 1,75 pct. på statens budget.
Matchlåneordninger til iværksættere og venturevirksomheder vil være afgrænset til
2020. Herudover forventes Vækstfondens særlige egenkapitalindsats at være koncentreret i 2020 og 2021.
Ordninger med tabsramme vil skulle statsstøttegodkendes i EU.

Bilag 8. Statslig garantidækning til virksomhedernes handel og
eksport
Målgruppe
Danske virksomheder forsikrer i meget høj grad deres samhandel med både indenlandske og udenlandske partnere, så de har en forsikring, der dækker, hvis deres samhandelspartner ikke kan betale regningen. Forsikringen er dermed med til
at fjerne et betydeligt usikkerhedselement fra virksomhederne og betyder i praksis,
at virksomhederne kan handle med hinanden uden at kræve forudbetaling.
Dette forsikringsmarked fungerer under normale omstændigheder fint på markedsvilkår. Covid-19 krisen betyder imidlertid, at mange flere virksomheder end
normalt ikke kan betale på grund af likviditetsudfordringer eller konkurs. Det betyder, at de private kreditforsikringsselskaber potentielt står foran betydelige tab,
og de har meddelt, at de forventer at trække en væsentlig del af deres forsikringskapacitet (sandsynligvis 25-35 pct.) tilbage i løbet af få uger.
Fravær af kreditforsikring vil medføre, at udeblivende betaling fra en partner vil
skulle dækkes af virksomheden selv – eller alternativt at ordrer skal betales forud,
hvilket i virksomhedernes nuværende likviditetssituation vil være en stor udfordring.
Statslig garantidækning til virksomhedernes handel og eksport
Der oprettes en midlertidig statslig garantidækning til virksomhedernes handel og
eksport, hvor staten påtager sig en del af kreditforsikringsselskabers risiko for tab
på forsikringer tegnet i 2020 til gengæld for, at de private kreditforsikringsselskaber forpligter sig til at opretholde en vis forsikringskapacitet på trods af virksomhedernes økonomiske vanskeligheder. Ordningen vil løbe til udgangen af 2020.
Tyskland har netop fået statsstøttegodkendt en model, hvor staten tilbyder de private kreditforsikringsselskaber en garantiramme, hvor staten mod at få andel i
præmiebetalingerne dækker de opståede tab på en på forhånd defineret portefølje
af forsikringer. Såfremt tabene måtte blive større end den afsatte ramme, dækker
kreditforsikringsselskaberne selv.
En sådan model betyder, at garantien kan stilles over for kreditforsikringsselskabernes samlede portefølje, og den kræver derfor ikke en forudgående detaljeret
gennemgang af de enkelte forsikringskontrakter. Samtidig må det forventes, at en
model, der følger principperne i en allerede godkendt, tysk model, vil kunne opnå
hurtig statsstøttegodkendelse i EU. En sådan model vil derfor kunne etableres
hurtigt, hvilket vurderes at være afgørende for at holde hånden under markedet.
Ordningen henlægges til administration i EKF Danmarks Eksportkredit, som
kender markedet og allerede har etableret samarbejde med og kender de danske
markedsaktører.
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Økonomi
Det anslås, at danske virksomheder årligt kreditforsikrer omsætning for ca. 450
milliarder kroner, og at i alt 2.500-3.000 danske virksomheder har en sådan forsikringsaftale.
Der afsættes en statslig garantiramme på 30 mia. kr. for 2020.
Som betaling for garantien skal kreditforsikringsselskaberne overføre en del af
præmieindtægter til staten for de dækkede policer. Denne præmie forventes dog
ikke at være tilstrækkelig til at dække statens forventede tab. Der afsættes derfor
en tabsramme på 5 mia. kr. i 2020.

Bilag 9. Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske
eksportvirksomheder og fastholdelse af danske arbejdspladser

Med eksport- og investeringspakken reduceres Udenrigsministeriets betalingsordning for eksport- og markedsrådgivning for virksomheder markant i 2020 og
2021.
Hertil fordobles Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling i 2021 med henblik
på afholdelse af erhvervsfremstød.
Endvidere oprettes en taskforce i Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet, der
skal hjælpe dansk erhvervsliv bedst muligt gennem COVID19-krisen ved at bidrage til fastholdelsen af markedsandele samt udenlandske investeringer.
De statslige merudgifter til pakken vil beløbe sig til i alt 100 mio. kr. i 2020 og 125
mio. kr. i 2021.
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Bilag 10. Forlængelse af suspendering af
anciennitetstælling i dagpengesystemet

18. april 2020

Det har stor betydning for de dagpengemodtagere, som står til at miste deres dagpenge, at
Danmark på mange måder er lukket ned pga. den nuværende sundhedskrise. De kan være
svært at finde jobs, når virksomhederne mere overvejer at fyre end at ansætte.
Derfor forlænges suspenderingen af anciennitetstællingen i dagpengeperioden med én
måned frem til og med den 30. juni 2020.
Med suspenderingen af anciennitetstællingen i dagpengeperioden vil perioden fra og med
den 1. marts 2020 til og med den 30. juni 2020 ikke tælle med i den lediges
dagpengeanciennitet. Det betyder, at dagpengemodtagere kan modtage dagpenge i op til
fire måneder længere frem til og med 30. juni.
Det er en betingelse for at være omfattet af forlængelsesperioden, at borgeren er medlem af
a-kassen i perioden frem til og med 30. juni.
Økonomiske konsekvenser
Det skønnes med betydelig usikkerhed, at forlængelsen tiltaget forværrer den strukturelle
saldo med 75 mio. kr. i 2020, 75 mio. kr. i 2021 og 40 mio. kr. i 2022.

Bilag 11. Forlængelse af ordningen vedr. midlertidig
forlængelse af retten til sygedagpenge

18. april 2020

For sygedagpengemodtagere betyder suspendering af jobcentrenes indsats og
prioriteringerne i sundhedsvæsenet, at det kan være vanskeligt at iværksætte opfølgning og
få borgeren afklaret lægeligt.
Derfor udvides målgruppen for den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge, så
det sikres, at ingen sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklaringsforløb til og med
den 30. juni 2020.
Med aftalen sikres således, at sygedagpengemodtagere få forlænget deres dagpengeperiode
med op til knap fire måneder, hvis de når revurderingstidspunktet i perioden fra og med
den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020.
Ordningen gælder også for personer, hvor sygedagpengeretten stopper ved udløb af en
forlængelsesregel i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 30. juni 2020.
Sygedagpengemodtagere, som ikke længere er livstruende, alvorlige syge, og som derfor
skulle overgå til jobafklaring med ressourceforløbsydelse i perioden, er også omfattede.
For at være berettiget til forlængelsen, skal borgeren være sygedagpengemodtager den 9.
marts 2020.
Der vil i perioden frem til 30. juni 2020 således ikke være sygedagpengemodtagere, der
overgår til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse.
Økonomiske konsekvenser
Det skønnes med betydelig usikkerhed, at ændringerne indebærer en merudgift på ca. 2
mio. kr. i 2020 efter skat og tilbageløb.

Bilag 12. Forlængelse af suspendering af G-dage
18. april 2020

Den midlertidige suspendering af arbejdsgivernes betaling af dagpengegodtgørelse for 1. og
2. ledighedsdag (G-dage) for medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som bliver omfattet af
en arbejdsfordeling eller hjemsendelse, forlænges med én måned frem til og med 30. juni
2020.
Forslaget vil forlænge perioden, hvor virksomhedernes omkostninger samt administration
ved arbejdsfordeling og hjemsendelse begrænses. Forslaget vil samtidig mindske akassernes administration, så de kan bruge ressourcerne på de mange nye ledige.
Forslaget skal ses i sammenhænge med suspenderingen af forbruget af dagpengeperioden.
Det betyder, at dagpenge, som vil blive udbetalt som følge af suspensionen af G-dage ved
hjemsendelse og arbejdsfordeling, ikke vil indgå i personens dagpengeforbrug i denne
periode.
Det foreslås videre, at mindsteudbetalingsreglen suspenderes i perioden frem til og med
den 30. juni 2020. Suspensionen omfatter kun medlemmer af en a-kasse, som hjemsendes
eller omfattes af en arbejdsfordeling, og som derfor ikke har ret til G-dage. Hensigten er
således at undgå, at ledige står uden indtægt de to første ledighedsdage, hvis de rammes af
mindsteudbetalingsreglen samtidig med, at de ikke kan få udbetalt G-dage.
Økonomiske konsekvenser
Det skønnes med betydelig usikkerhed, at forlængelsen vil indebære en offentlige merudgift
på ca. 35 mio. kr. i 2020.

Bilag 13. Virksomheders samfundsbidrag
18. april 2020

Aftaleparterne er enige om, at virksomheder, der søger om kompensation efter forlængelsen af ordningerne bør følge FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og
erhverv, og at virksomhederne betaler den skat, som de er forpligtede til i henhold til
internationale aftaler og nationale regler.
Det indebærer, at virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer
ikke kan modtage kompensation i det omfang det er muligt at afskære dem efter EUretten og eventuelle andre internationale forpligtelser, som Danmark eller EU har påtaget sig.
Virksomhederne kan desuden ved ansøgning blive bedt om at afgive tro- og love erklæring på, at virksomheden, der kompenseres, betaler den skat, som de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nationale regler. Desuden gennemføres i
efterkontrollen en risikobaseret stikprøvekontrol af virksomheder.
Administrationsmodellen vil skulle konkretiseres nærmere.

