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Regeringen og erhvervslivets corona-enhed
Udbruddet af COVID-19 påvirker nu erhvervslivet betydeligt i en række brancher. Derfor har Erhvervsministeren nedsat et dialogforum med erhvervslivet, der
løbende drøfter situationen. De seneste dage har imidlertid vist, at situationen udvikler sig hurtigt.
Regeringen nedsætter derfor i samarbejde med erhvervslivet ”Regeringens og Erhvervslivets corona-enhed” med mandat til at drøfte mulige midlertidige og målrettede tiltag, der kan afhjælpe erhvervenes aktuelle udfordringer som følge af udbruddet af COVID-19.
Enheden behandler her og nu udfordringer i transporterhvervene, turisme og oplevelsesøkonomi. Hvis der opstår væsentlige udfordringer i flere erhverv, vil dette
blive inddraget i enhedens arbejde.
Regeringens og Erhvervslivets corona-enhed består af DI, Dansk Erhverv og FH
som faste medlemmer. Endvidere inviteres erhvervsorganisationer og lønmodtagerorganisationer inden for de konkrete erhvervsområder, som enheden behandler, ligesom repræsentanter for det frivillige foreningsliv og repræsentanter for kulturerhverv kan inviteres til relevante drøftelser.
En af enhedens første opgaver vil være at drøfte muligheden for en konkret garantiordning, der kan modvirke likviditetsudfordringer og den midlertidigt lavere
aktivitet i særligt udsatte erhverv, og situationen for de mindste virksomheder og
selvstændigt erhvervsdrivende med hjemsendte medarbejdere, herunder mulighederne for kompensation.
Erhvervsministeren indkalder til møderne. Regeringens og Erhvervslivets coronaenhed sekretariatsbetjenes af Erhvervsministeriet (formand), Finansministeriet,
Udenrigsministeriet, Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet og andre ministerier.
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Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer som
følge af COVID-19
Regeringen foreslår en kompensationsordning til arrangører af større arrangementer, som aflyses, ændres væsentligt eller udskydes som følge af statsministerens opfordring til at aflyse arrangementer med +1000 deltagere, pga. COVID-19:
Hvem gælder ordningen for?
• Ordningen omfatter arrangementer på +1000 deltagere. Derudover er arrangementer på +500 deltagere, som er målrettet særlige COVID-19-risikogrupper,
f.eks. ældre eller helbredsmæssigt sårbare, omfattet.
• Arrangementet skal være planlagt til afholdelse i Danmark, og have været åbent
for offentligheden.
• Arrangøren skal være en privatretlig juridisk person, der har hjemsted i Danmark, jf. CVR.
• Derudover omfattes kommunale spillesteder med kapacitet til +1000 deltagere.
• Landsindsamlinger omfattes af en anden kompensationsmodel forvaltet af Kulturministeriet.
• Alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
Hvad består ordningen af?
• Ordningen giver kompensation for tabte indtægter ved aflysning af omfattede
arrangementer.
• Ordningen giver kompensation for merudgifter ved udskudte arrangementer.
• Det er en forudsætning, at kompensationen ikke resulterer i en fortjeneste for
arrangøren.
Hvad skal arrangørerne gøre for at få kompensation?
• Arrangører skal indsende dokumentation for, at arrangementet er aflyst, ændret
væsentligt eller udskudt og at arrangementet havde kapacitet til +1000 deltagere. Såfremt arrangementet var målrettet udpegede risikogrupper, såsom ældre
eller helbredsmæssigt sårbare, skal kapaciteten have været +500 deltagere.
• Dokumentationskravene afhænger af, hvordan indtægter og udgifter fordeler
sig.
• Arrangører, der ønsker kompensation for tab af indtægter fra en række forskellige kilder, fx indtægter fra billetsalg, salg af mad/drikkevarer og merchandise,
reklameindtægter mv., skal indsende regnskab for arrangementet, som dokumenterer de tab, der ønskes kompensation til.
• Arrangører, som alene ønsker kompensation til refunderede billetter solgt i forsalg skal indsende en opgørelse over refunderede billetter til det pågældende
arrangement til Erhvervsstyrelsen.
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Arrangører, der alene ønsker kompensation for honorar til kunstner, skal indsende dokumentation for betaling af honoraret, den aftaleretlige forpligtelse til
betaling ved aflysning, samt dokumentation for at arrangørens forsikring ikke
dækker honoraret.
Der skal indsendes revisorpåtegnet budget og regnskab ved alle kompensationsansøgninger på mere end 0,5 mio. kr., samt dokumentation for, at arrangørens forsikring ikke dækker.

Hvilken periode gælder ordningen for?
• Ordningen gælder arrangementer, som skulle finde sted fra 6. til 31. marts, men
som er aflyst eller hvor betingelserne for afvikling er væsentligt ændret, f.eks.
at arrangementet skal afvikles med færre eller helt uden deltagere/tilskuere
(f.eks. sportsarrangementer).
• Regeringen tager senere stilling til om og hvordan ordningen skal forlænges alt
afhængig af udviklingen vedr. COVID-19.
• Arrangører, som har planlagt arrangementer med +1000 deltagere i de kommende måneder bør allerede nu udvise ansvarlighed ved at nedbringe omkostningerne.
Videre proces
• Forelæggelse af aktstykke for Folketingets Finansudvalg.
• Godkendes efter statsstøttereglerne.
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Acontoskat vedr. selskabsskat
Selskaberne skal den 20. marts indbetale acontoskat for første halvår 2020.
Hvis et selskab forventer, at indkomstforholdene i 2020 vil afvige væsentligt fra,
hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet selv nedsætte
betalingen.
Skattestyrelsen kan efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation for de
ændrede indkomstforhold.
Skatteforvaltningen vil informere om denne mulighed for virksomhederne samtidig med informationen om de lempede betalingsfrister.
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Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedr. moms
COVID-19 har påvirket den globale vækst, som er på vej ned i fart. Det er derfor
besluttet at holde hånden under dansk økonomi, så danske virksomheder ikke bliver presset på deres likviditet. Derfor forlænges betalingsfristen for momsafregning midlertidigt. Det vil skabe en likviditetsmæssig buffer for virksomhederne.
Betalingsfristen for store virksomheders momsbetaling forlænges for 3 månedlige
rater (betalingerne for marts, april og maj) med 30 dage, jf. tabel 1. Store virksomheder er defineret som virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over
50 mio. kr. Det skønnes med usikkerhed at styrke likviditeten i virksomhederne
med ca. 35 mia. kr.
Det er ved at blive undersøgt, om afgiftsperioderne for små og mellemstore virksomheder kan forlænges.
Tabel 1
Afgiftsperioder og betalingsfrister for momsafregning
Gældende regler
Afgiftsperiode
Store virksomheder

Betalingsfrist

Udskudt betaling
Afgiftsperiode

Betalingsfrist

1. marts – 31. marts

27. april

1. marts – 31. marts

25. maj

1. april – 30. april

25. maj

1. april – 30. april

25. juni

1. maj – 31. maj

25. juni

1. maj – 31. maj

27. juli

Anm.: Fristen kan varierer, idet den skla falde på en hverdag.
Kilde: Skatteministeriet.

Eksempel
En månedsafregnende større hotelkæde med en omsætning på 250 mio. kr. har fx
et momstilsvar på 20 mio. kr. årligt svarende til gennemsnitligt 1,7 mio. kr. månedligt. Dermed vil forslaget medføre, at afregningen af 1,7 mio. kr. pr. måned
udskydes med 30 dage for marts-, april- og maj-raterne.
Der giver en likviditetsforbedring på 1,7 mio. kr. pr. måned i 3 måneder.
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Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedr. indeholdt AMbidrag og A-skat
COVID-19 har påvirket den globale vækst, som er på vej ned i fart. Der er derfor
besluttet at holde hånden under dansk økonomi, så danske virksomheder ikke bliver presset på deres likviditet. Derfor forlænges virksomheders betalingsfrist for
A-skat og AM-bidrag midlertidigt. Det vil skabe en likviditetsmæssig buffer for
virksomhederne.
Betalingsfristerne forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj og juni)
med 4 måneder, jf. tabel 1. Det skønnes med usikkerhed at styrke likviditeten i
virksomhederne med ca. 90 mia. kr. i 4 måneder.
Tabel 1
Betalingsfrister - AM-bidrag og A-skat
Små og mellemstore virksomheder

Store virksomheder

Gældende regler

Udskudt betaling

April-rate

11. maj

10. september

Gældende regler Udskudt betaling
30. april

31. august

Maj-rate

10. juni

12. oktober

29. maj

30. september

Juni-rate

10. juli

10. november

30. juni

30. oktober

Kilde: Skatteministeriet.

Ændringen vedr. AM-bidrag og A-skat får første gang virkning for store virksomheders betalingsfrist fra den 30. april 2020 og for små og mellemstore virksomheders betalingsfrist den 11. maj 2020.
Eksempel
En restaurant med 15 medarbejdere, der hver har en gennemsnitlig bruttomånedsløn på ca. 25.000 kr., afregner samlet set AM-bidrag og A-skat på ca. 135.000 kr.
månedligt. Dermed vil forslaget medføre, at afregning af indeholdt AM-bidrag og
A-skat på ca. 135.000 kr. månedligt udskydes med 4 måneder for april-, maj- og
juni-raterne.
Det giver en likviditetsforbedring på ca. 400.000 kr. (135.000 kr. pr. måned i 3 måneder) i 4 måneder.

