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Faktaark 

Engangsudgifter relateret til inddæmning og afbødning af 
COVID19 kan afholdes uden konsekvenser for budgetlovens 
underskudsgrænse 

18. marts 2020

Udgifter, der er direkte relateret til inddæmning og afbødning af COVID19, vur
derer Finansministeriet har karakter af at være et decideret engangsforhold.1 Så
danne forhold påvirker ikke den strukturelle saldo.  

Dermed vil der heller ikke være udfordringer ift. budgetlovens grænse for struktu
relle underskud afledt af at afholde disse udgifter. Udgifter – der kategoriseres som 
engangsforhold – vil således kunne afholdes uden konsekvenser for overholdelsen 
af budgetlovens underskudsgrænse. Merudgifterne vil således alene påvirke den fak
tiske saldo og statens likviditet. 

Tiltag der er direkte relateret til inddæmning og afbødning af COVID19 – og som 
på den baggrund behandles som et samlet engangsforhold – vedrører bl.a. direkte 
kompensation til virksomheder og selvstændige i forbindelse med karantæneramte 
medarbejdere, hjemsendelser, påbudte lukninger, aflyste arrangementer, direkte 
støtte til berørte erhverv samt merudgifter forbundet med kritiske myndighedsop
gaver relateret til COVID19 mv.  

Det bemærkes i den forbindelse, at EU’s finansministre d. 16. marts 2020 har drøf
tet de økonomiske og finanspolitiske spørgsmål i relation til COVID-19. I en fælles 
erklæring fremgår det, at EU’s fælles regler – herunder de finanspolitiske rammer i 
Stabilitets- og Vækstpagten – vil støtte EU-landenes reaktioner på krisen. Reglerne 
har den nødvendige fleksibilitet til at tage højde for situationer som den aktuelle, og 
fleksibiliteten vil blive brugt fuldt ud.  

1 Engangsforhold defineres som særlige forhold af ikke-tilbagevendende karakter og kort varighed. Vurderin
gen heraf baseres på, hvorvidt tiltaget kan siges at opfylde følgende kriterier – et enkelt (eller meget få) år, er 
af ikke tilbagevendende karakter og samtidig ikke svækker den finanspolitiske holdbarhed i et nævneværdigt 
omfang. Ligeledes er engangsforhold generelt af en betydelig størrelsesorden, som netop hænger sammen 
med den korte varighed og ikke-tilbagevendende karakter.  
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