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Faktaark 18. april 2020 

Forlængelse og justering af ordning for virksomheders faste 
omkostninger 

Udbruddet af COVID-19 har medført store økonomiske konsekvenser for dansk 
erhvervsliv. Virksomheder oplever en markant nedgang i deres omsætning som 
følge af både pandemien og de tiltag, der gennemføres for at begrænse sprednin
gen i Danmark. 

I lyset af disse udfordringer forlænges kompensationsordning for virksomheders 
faste omkostninger med 1 måned (dvs. fra 9. juni til og med 8. juli) med henblik 
på at holde hånden under erhvervslivet, mens der foretages en gradvis og kontrol
leret genåbning af Danmark. Ansøgere vil skulle ansøge særskilt om kompensa-
tion for perioden 9. juni til 8. juli, dvs. virksomheder vil skulle søge to gange. Ord
ningen justeres på en række punkter, jf. nedenfor. 

Justeringer i ordning for virksomheders faste omkostninger  
Adgangen til kompensation i ordning for virksomheders faste omkostninger æn
dres, således virksomheder som minimum skal have en omsætningsnedgang på 
35-60 pct. for at få kompenseret 25 pct. af deres faste omkostninger frem for tidli
gere 40-60 pct. De øvrige trin ændres ikke. 

Andelen af de faste omkostninger, der kompenseres, vil derfor 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. 

Der ændres ikke ved, at 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 kan få kompensation svarende til 
100 pct. af de omfattede faste omkostninger, så længe forbuddet er gældende. 

I ordningen har det hidtil været forudsat, at virksomheder maksimalt kan få udbe
talt 60 mio. kr. i kompensation for faste omkostninger. I forbindelse med forlæn
gelsen justeres grænsen, således at virksomheder maksimalt kan få udbetalt 110 
mio. kr. i perioden 9. marts til 8. juli 2020. Udmøntning af forhøjelsen vil ske pro
portionalt i den samlede 4-måneders kompensationsperiode, idet der vil blive ta
get højde for forhøjelsen som en efterregulering for de første tre måneder i for
bindelse med udbetaling af kompensation for perioden fra 9. juni til 8. juli. 

Det har også været forudsat, at virksomheder som minimum skal have faste om
kostninger på 25.000 kr. i perioden (tre måneder) for at kunne få kompensation. 
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Den grænse nedsættes, således at virksomheder som minimum skal have faste om
kostninger svarende til 12.500 kr. for en tremåneders periode for at kunne få 
kompensation. 
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. Hertil vil de virksomheder, der grundet ekstraordinære omstændig
heder har haft underskud i 2019 - og derfor reduceres i kompensation - kunne an
vende en anden referenceperiode for underskuddet end 2019, såfremt det er mu
ligt at opnå statsstøttegodkendelse heraf. 

Virksomheder, der søger om kompensation efter forlængelsen af ordningen skal 
betale den skat, som de er forpligtede til i henhold til internationale aftaler og nati
onale 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 af
skære dem efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser, som 
Danmark eller EU har påtaget sig. 

Det indføres endvidere som betingelse, at ansøgende virksomheder som en forud
sætning 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 kompensationsordning for 
virksomheders faste omkostninger. Virksomheder vil senere kunne frigøre sig fra 
disse begrænsninger ved at tilbagebetale udbetalt støtte efter denne ordning ud 
over 60 mio. kr. 

Der anslås merudgift på i alt 24-26 mia. kr. ved forlængelse og justeringerne af 
ordning for virksomheders faste omkostninger. Ændringerne gennemføres ved 
aktstykke og bekendtgørelse og under forudsætning af, at der opnås en ny stats
støttegodkendelse fra EU-Kommissionen. 
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En forlænget og styrket støtte for selvstændige og freelancere 

Forlængelse og udvidelse af ordningen for selvstændige og freelancere 
Mange selvstændige har store udfordringer, og vil stå i en vanskelig situation i læn
gere tid som følge af konsekvenserne af udbruddet af corona-virus. 

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. 

Samtidig forhøjes kompensationsgraden for de selvstændige og freelancere til 90 
pct. af omsætnings- eller B-indkomsttabet. For gruppen af selvstændige og free
lancere, der ved bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent og ikke har om
sætning eller B-indkomst, forhøjes kompensationsgraden til 100 pct. i perioden, 
hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende. Målgruppen for ordningen udvi
des samtidig, så selvstændige med maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge om støtte 
i kompensationsordningen. 

Ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst 
Der oprettes en ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-
indkomster, der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve A- og B-ind
komsttab på minimum 30 pct. 

Målgruppen 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. 

Ordningens målgruppe er personer, som har haft en samlet 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 skal mindst 5.000 kr. pr. måned 
skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst. Beskæftigelsesgra
den knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55 pct. Både A- og B-indkomsten 
skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats. Modtagere må ikke være 
berettigede til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser 
som fx kontanthjælp. 

Ansøgning og udbetaling 
Virksomhederne og freelancerne mv. skal ansøge om kompensationen på Er
hvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Information herom 
vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

http://virksomhedsguiden.dk
http://virksomhedsguiden.dk
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Yderligere likviditet til virksomhederne mv. 

Udbetaling af indbetalt moms til SMV’er samt indbetalt lønsumsafgift til visse 
virksomheder som et rentefrit lån 
Med henblik på at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet kan: 

• Små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms 
for hhv. andet halvår og fjerde kvartal 2019, kan ansøge om at få udbetalt be
løbet igen som et rentefrit lån. 

• Såkaldte metode 4-virksomheder (fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, 
herunder taxa, mv.), der har indbetalt lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 den 15. 
april 2020, kan ansøge om at få beløbet udbetalt igen som et rentefrit lån samt 
en ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en 
skønnet kvartalsmæssig andel. 

Der kan anmodes om udbetaling af beløbet fra forventeligt den 4. maj til og med 
den 15. juni 2020. Lånet skal tilbagebetales den 1. april 2021. 

Der skønnes, at de omfattede momsindbetalinger for små og mellemstore virk
somheder udgør op til ca. 35 mia. kr., mens de omfattede indbetalinger for løn
sumsafgift for metode 4-virksomheder skønnes at udgøre ca. 0,4 mia. kr. 

Eksempelvis vil en mellemstor virksomhed med en omsætning på 30 mio. kr., 
som har indbetalt 1 mio. kr. i moms i fjerde kvartal 2019, således kunne få udbe
talt 1 mio. kr. og derved få styrket likviditeten tilsvarende i op til ca. 11 måneder.  

Initiativet kommer oveni regeringens øvrige tiltag til at styrke likviditeten og holde 
hånden under virksomhederne i coronakrisen. 

Betingelserne for at være omfattet af ordningen er nærmere beskrevet i boks 1. 

Boks 1 
Betingelser for at være omfattet af ordningen 

• Små og mellemstore virksomheder er omfattet af ordningen vedr. lån baseret på momsangivelsen 

• Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, er omfattet af ordningen vedr. lån baseret på 
lønsumsafgiftsopgørelsen. Det gælder fx tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd, herunder taxa, mv. 

• 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. 

Kilde: Skatteministerietid 
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Forlængelse af frister for betaling af lønsumsafgiften for visse virksomheder 
Virksomhederne har fået tilført 165 mia. kr. i likviditet ved udskydelse af beta
lingsfristerne for indeholdt A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms mv. Udskydel
sen af betalingsfristen for moms har imidlertid ikke hjulpet de ikke-momspligtige 
virksomheder, der i stedet betaler lønsumsafgift. Heriblandt er virksomheder, der 
afregner lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4, der vurderes at være særligt 
hårdt ramt af krisen, da mange har skullet holde lukket. Det drejer sig bl.a. om 
tandlæger, fysioterapeuter, ergoterapeuter og vognmænd, herunder taxa, mv. 

For at ligestille virksomheder, der afregner lønsumsafgift efter metode 4, med 
momspligtige virksomheder, udskydes betalingsfristerne for lønsumsafgift for me
tode 4-virksomheder. Konkret udskydes betalingsfristen for lønsumsafgift for 2. 
og 3. kvartal 2020 med hhv. 1½ måned og 1 måned, jf. tabel 1. 

Tabel 1 
Udskydelse af betalingsfrister for afregning af lønsumsafgift for virksomheder omfattet af den 
såkaldte metode 4 

Afgiftsperiode Ordinære frister Udskudte frister 

2. kvartal 2020 15. juli 1. september 

3. kvartal 2020 15. oktober 16. november 

Anm.: Betalingsfristen for lønsumsafgift vedr. sidste års overskud udskydes ikke. 
Kilde: Skatteministeriet. 

Udskydelse af betalingsfrister for metode 4-virksomheder vil styrke likviditeten i 
de berørte virksomheder med ca. 275 mio. kr. for hhv. 2. kvartal og 3. kvartal. 

Eksempelvis vil forslaget for en mindre fysioterapeut virksomhed med en samlet 
lønsum på 3 mio. kr. pr. år, afregner omkring 30.000 kr. i lønsumsafgift pr. kvartal 
medføre, at afregning af 30.000 kr. for 2. kvartal udskydes med 1½ måned, og af
regning af 30.000 kr. for 3. kvartal udskydes med 1 måned. 

Midlertidig afskaffelse af loftet på skattekontoen 
Virksomhederne indbetaler skat og moms til skattekontoen, og loftet over inde
stående på skattekontoen er midlertidigt hævet fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. De 
fleste virksomheder, som ikke er likviditetsbegrænsede, kan dermed forsætte med 
at indbetale skat og moms efter de normale betalingsfrister og dermed ikke få 
større bankindeståender end ellers. For store virksomhederne kan loftet dog ud
gøre en begrænsning i forhold til, hvor meget de kan indbetale, hvilket kan udgøre 
en utilsigtet belastning. 

Den midlertidige afskaffelse af loftet på skattekontoen i perioden fra den 4. maj 
2020 til den 1. april 2021 betyder, at selv om betalingsfristerne for indeholdt A
skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms mv. er udskudt, kan alle virksomhederne 
indbetale efter de normale betalingsfrister. 

Endvidere vil afskaffelsen styrke statens likviditet og reducere det aktuelle lånebe
hov, der i den nuværende situation er ekstraordinært højt. 
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Fremrykning af udbetalinger fra skattekreditordningen 
Udbetalingen af skatteværdien af den del af selskabers underskud, der hidrører fra 
forsknings- og udviklingsaktiviteter (skattekreditter), sker normalt i forbindelse 
med opgørelsen af slutskatten i november året efter det indkomstår, som de af
holdte udgifter til forsknings- og udviklingsaktiviteter vedrører. Der kan maksi
malt udbetales skatteværdien af 25 mio. kr. årligt, hvilket ved en selskabsskattesats 
på 22 pct. svarer til, at der kan udbetales op til 5,5 mio. kr. årligt. 

Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes 
fra november 2020 til juni 2020. Virksomhederne ansøger om tidligere udbetaling. 
Der vil være krav om, at ansøgningen ledsages af en revisorerklæring. 

Fremrykningen skønnes at forbedre likviditeten i de berørte virksomheder med 
ca. 1 mia. kr. i perioden, herunder særligt små og mellemstore vækstiværksættere 
med forsknings- og udviklingsaktivitet. 

En virksomhed med et underskud i indkomståret 2019 på 1½ mio. kr., hvoraf 1 
mio. kr. kan henføres til forsknings- og udviklingsaktiviteter kan således få udbe
talt 220.000 kr. i juni 2020 i stedet for november 2020. 
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Handel og eksport samt finansiering til iværksættere og  
vækstvirksomheder 

Det er vigtigt at sikre gode rammer for, at virksomhederne kommer bedst muligt 
igennem COVID-19-krisen. Derfor iværksættes der en række konkrete initiativer, 
der skal afbøde konsekvenserne af, at flere private aktører trækker sig fra marke
derne pga. de usikkerheder, krisen har affødt.  Initiativerne skal understøtte virk
somheders rammer for handel og eksport og fortsat finansiering til iværksættere 
og vækstvirksomheder. 

Statslig garantidækning til virksomheders handel og eksport 
Mange danske virksomheder tegner en forsikring mod udeblevne betalinger, når 
de handler med både danske og udenlandske virksomheder. Årligt anslås det, at 
der forsikres handler for en værdi på op mod 450 mia. kr. 

Forsikringerne er dermed med til at fjerne et betydeligt usikkerhedselement for 
virksomhederne, så de kan handle med hinanden uden at kræve forudbetaling. 

Kreditforsikringsmarkedet fungerer normalt fint på markedsvilkår, og en række 
private kreditforsikringsselskaber tilbyder denne type produkter. Covid-19-krisen 
betyder imidlertid, at mange flere virksomheder end normalt ikke kan betale på 
grund af likviditetsudfordringer eller risiko for konkurs. Det betyder, at forsik
ringsmarkedet risikerer at lukke for virksomhederne, fordi det vil indebære bety
delige tab at udbyde forsikringerne. 

Uden en forsikringsdækning vil virksomhederne selv stå med tabet, hvis en sam
handelspartner ikke betaler for en leverance. Det kan fx være en dansk virksom
hed, som har indgået en aftale om at levere varer til en udenlandsk kunde. Hvis 
ikke virksomheden kan tegne en kreditforsikring, risikerer den at stå med hele ta
bet selv, hvis ikke den udenlandske kunde betaler, når ordren skal leveres.  

I praksis vil det betyde, at virksomhederne må bede om, at ordrer skal betales 
forud. I den nuværende situation, hvor virksomhedernes likviditet i forvejen er 
presset, vil det stille virksomhederne i en svær situation.  

For at sikre de danske virksomheder adgang til forsikring af deres handel og ek
sport oprettes en statslig garantidækning, hvor staten påtager sig en del af kredit
forsikringsselskabers risiko for tab på porteføljen af forsikringer tegnet i 2020 til 
gengæld for, at de private kreditforsikringsselskaber forpligter sig til at opretholde 
en vis forsikringskapacitet i det danske marked. 

Ordningen administreres af EKF Danmarks Eksportkredit, som kender markedet 
og allerede har etableret samarbejde med og kender de danske markedsaktører. 
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Der afsættes en statslig garantiramme på 30 mia. kr. for 2020, heraf en tabsramme 
på fem mia. kr. 

Matchfinansieringstiltag i Vækstfonden 
COVID-19-krisen har medført en akut efterspørgsel fra kriseramte iværksættere 
og vækstvirksomheder efter nye finansieringsløsninger i Vækstfonden, da virk
somhederne oplever, at de private investorer trækker sig fra markedet eller udsky
der deres aftalte finansieringer. Det gælder lånefinansieringer såvel som egenkapi
talfinansieringer. 

Derfor bliver der etableret en hjælpepakke i Vækstfonden. Den indeholder tre ini
tiativer, der akut skal hjælpe de kriseramte iværksættere og vækstvirksomheder. 

Matchfinansieringsordning til de tidligere faser 
Der etableres en matchfinansieringsordning i Vækstfonden målrettet iværksæt
terne i de tidligere faser. Vækstfonden vil på porteføljeniveau finansiere mellem 75 
pct. og 100 pct. af finansieringerne med lån. Dvs. at Vækstfonden som minimum 
vil tilbyde 1:3-matching og for nogle virksomhedstyper tilbyde fuld statslig finan
siering. Ordningen vil fx komme iværksætteren med begrænset eller ingen omsæt
ning til gode, der har svært ved at leve op til kriterierne for hjælp via de eksiste
rende COVID-19 kompensations- og garantiordninger.  

Ordningen gøres tidsbegrænset og udløber ultimo 2020. Vækstfonden tilføres en 
særlig garantiramme på 1.500 mio. kr., heraf 500 mio. kr. i tabsramme, til ordnin
gen. 

Matchfinansieringsordning til venturevirksomheder 
Der etableres en matchfinansieringsordning i Vækstfonden målrettet venturevirk
somheder. Vækstfonden vil på porteføljeniveau medfinansiere op til 75 pct. af fi
nansieringerne med lån (1:3-matching), dvs. der vil være forudsætning om en vis 
medfinansiering i form af egenkapital eller lånefinansiering fra private investorer. 
Ordningen vil fx hjælpe vækstvirksomheden, der skal foretage store investeringer i 
forhold til sin omsætning og derfor har brug for særligt risikovillig kapital for at 
komme i mål med sin vækstplan. 

Ordningen gøres tidsbegrænset og udløber ultimo 2020. Vækstfonden tilføres en 
særlig garantiramme på 700 mio. kr., heraf 300 mio. kr. i tabsramme, til ordningen. 

Styrket egenkapitalindsats 
Vækstfonden tilføres ny kapacitet på 1,2 mia. kr. til investeringer både direkte i 
virksomheder og via fonde. Det skal bidrage til at fylde de huller i markedet, der 
opstår, fordi de private investorer trækker opad eller helt ud af markedet for risi
kovillig kapital. Indsatsen vil komme både den nystartede iværksætter og de mere 
modne vækstvirksomheder til gode, når de skal rejse ny egenkapital, fordi det lige 
nu er vanskeligt at finde private investorer, der kan finansiere virksomhedernes vi
dere vækst og skalering. 
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Vækstfonden tilføres et kapitalindskud på 1.200 mio. kr. til at øge sine egenkapi
talinvesteringer. 

Eksport- og investeringspakke 
Med eksport- og investeringspakken reduceres Udenrigsministeriets betalingsord
ning 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, der skal hjælpe dansk er
hvervsliv 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 100,0 mio. kr. i 2020 og 
125,0 mio. kr. i 2021. 
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Forlængelser i ydelsessystemet  

For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få 
for dagpenge- og sygedagpengemodtagere er der sikret lempeligere vilkår for ydel
sesmodtagerne. Disse lempelser forlænges med aftalen til og med den 30. juni. 

Forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet  
Suspenderingen af anciennitetstællingen i dagpengeperioden forlænges med én 
måned frem til og med den 30. juni 2020. Med suspenderingen af anciennitetstæl
lingen 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. 

Forlængelse af den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge 
Målgruppen for den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge udvides, så 
det sikres, at ingen sygedagpengemodtagere skal overgå til jobafklaringsforløb til 
og med den 30. juni 2020. 

Sygedagpengemodtagere kan derved 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. For at være berettiget til forlængelsen, skal borgeren være sygedagpenge
modtager den 9. marts 2020. 

Forlængelse af suspendering af G-dage 
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 til og med 30. 
juni. 

Det indebærer, at virksomhedernes omkostninger samt administration ved ar
bejdsfordeling og hjemsendelse begrænses. Forslaget vil samtidig mindske a-kas
sernes administration, så de kan bruge ressourcerne på de mange nye ledige. 

For at undgå, at ledige står uden indtægt de to første ledighedsdage, hvis de ram
mes af mindsteudbetalingsreglen i dagpengesystemet, suspenderes denne ligeledes 
i perioden frem til og med den 30. juni 2020. Suspensionen omfatter kun medlem
mer af en a-kasse, som hjemsendes eller omfattes af en arbejdsfordeling, og som 
derfor ikke har ret til G-dage. 
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Oversigt over økonomien i de besluttede tiltag og hjælpepakker i 
forbindelse med gradvis genåbning af Danmark 

Der er i forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark besluttet en række 
justeringer af de besluttede hjælpepakker og nye tiltag. De besluttede tiltag og 
hjælpepakker bidrager til at hjælpe danske lønmodtagere, danske arbejdspladser og 
danske virksomheder gennem COVID-19 krisen. 

En samlet oversigt over tilskud, garantier og øvrig likviditet mv. i Aftale om hjælpe
pakker til lønmodtagere og virksomheder mv. i forbindelse med gradvis genåbning af Danmark 
fremgår af tabel 1. 

Tabel 1 
Tilskud, garantier og likviditet for virksomheder mv. i 2020 

Mia. kr. 

Tilskud mv. 

Forlængelse af kompensationsordningen for faste omkostninger med en måned 13,3 

Justering af kompensationsordning for faste omkostninger 12,0 

Forlængelse og justering kompensationsordning for selvstændige og freelancere (inkl. 
ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster) 4,3 

Eksport og investeringspakke 0,11) 

National platform for crowdfunding <0,1 

Løft af Innovationsfondens Innobooster ordning 0,4 
Forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, midlertidig for
længelse af sygedagpenge, suspension af G-dage mv. 0,12) 

Reserve til sygedagpenge til personer i risikogruppen 0,2 

Friperiode på optjening af seniorpræmie <0,1 

Styrket kontrol i Erhvervsstyrelsen <0,1 

Garantier mv. 

Matchfinansieringstiltag i Vækstfonden (garantirammer og egenkapitalindskud) 3,43) 

Statslig garantidækning til virksomheders handel og eksport (garantiramme) 30,04) 

Øvrig likviditet og finansieringsmuligheder 

Udbetaling af indbetalt moms som et rentefrit lån 35,43) 

Udskydelse af betalingsfrist for lønsumsafgift for 2. og 3. kvartal 0,3 

Midlertidig suspension af loftet på skattekontoen - 

Tidligere udbetaling af skattekreditter 1,0 

Anm.: Der er ikke medtaget udgifter til administration af ordningerne mv. 
1) Tiltaget forventes at indebære merudgifter på 0,1 mia. kr. i 2021. 
2) Tiltaget forventes at indebære merudgifter frem til 2022. 
3) Der afsættes en tabsramme for garantirammerne på ca. 0,8 mia. kr. og en risikopræmie for egenkapitalindskuddet 

på 1,75 pct. 
4) Der afsættes en tabsramme på ca. 5 mia. kr. 
5) Tiltaget forventes at indebære statsfinansielle omkostninger på 0,6 mia. kr. 
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