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Faktaark 30. juni 2020 

Oversigt over økonomien i Aftale om udfasning af hjælpepakker, 
stimuli-initiativer og eksportinitiativer  

En samlet oversigt over tilskud, garantier og øvrig likviditet mv. i Aftale om udfas
ning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer fremgår af tabel 1. 

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

Mia. kr. 

Tilskud mv. 
Kompensation for faste omkostninger – ny målrettet og midlertidig kompensationsord
ning -1)

Kompensationsordning for selvstændige – forlængelse til 8/8 0,5 

Kompensationsordning for selvstændige – dagpengeret for selvstændige uden forudgå
ende medlemskab, ret til dagpenge uden ophør af virksomhed 0,22)

Dagpenge – forlængelse af suspension af anciennitetstælling 0,13)

Sygedagpenge <0,1 

Suspendering af G-dage <0,1 

Forlængelse af hjælpepakker på kulturområdet til 8/8 0,1 

Engangstilskud til ydelsesmodtagere 1,8 

Forhøjelse af virksomhedernes fradrag for F&U 1,44)

Sommerpakke 0,2 

Styrkelse af den internationale turismemarkedsføring i 2020 <0,1 

Eksportpakke 0,5 

Garantier mv. 

Garantiordninger – forlængelse og øget garantiprocent (lånebeløb) -7,85)

Rekapitaliseringsfond (statsligt kapitalindskud) 10,06)

Genstartsfond i regi af Vækstfonden (kapitalindskud) 3,07)

Øvrig likviditet og finansieringsmuligheder 

Forlængelse af SU-lånemuligheder (lånebeløb) 0,58)

Yderligere forlængelse af betalingsfrister for a-skat og moms -9)

Udbetaling af indefrosne feriepenge 39,010)

Anm.: Der er ikke medtaget udgifter til administration af ordningerne mv. 
1) Tiltaget gennemføres inden for den allerede afsatte udgiftsbevilling til kompensationsordningen for virksomhe

dernes faste omkostninger. 
2) Tiltaget medfører merudgifter frem til 2025. 
3) Tiltaget medfører merudgifter frem til 2022. 
4) Tiltaget medfører et mindreprovenu i 2021 og et varigt mindre-provenu på 50 mio. kr. 
5) Ifm. justeringerne af garantiordningerne for SMV’er afsættes en tabsramme på i alt 1,9 mia. kr. Fsva. garantiord

ninger for større virksomheder afsættes en risikopræmie på 250 mio. kr. årligt. 
6) Der afsættes en årlig risikopræmie. 
7) Der afsættes en årlig risikopræmie på 52,5 mio. kr. 
8) Tiltaget medfører merudgifter i form af tillægsydelser på 0,2 mio. kr. 
9) Med tiltaget videreføres likviditetseffekten af den tidligere besluttede udskydelse af betalingsfrister for moms og 

a-skat. 
10) Opgjort svarende til udbetalingen efter skat (likviditetseffekt). Udbetalingen vil medføre en fremrykning af skat

teprovenu på godt 20 mia. kr. til 2020 og reducere skatteindtægterne i en efterfølgende periode. 
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Udgiftsprofilerne for tilskud mv. fremgår af tabel 2. 

Tabel 2 
Udgifter til tilskud mv. 

Mio. kr. 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
Kompensation for faste omkostninger – ny målrettet 
og midlertidig kompensationsordning 2.4301) - - - - - 

Kompensationsordning for selvstændige – forlæn
gelse til 8/8 500 - - - - - 

Kompensationsordning for selvstændige – dagpenge
ret for selvstændige uden forudgående medlemskab, 
ret til dagpenge uden ophør af virksomhed 

175 220 110 60 20 10 

Dagpenge – forsat suspension af anciennitetstælling 105 155 85 - - - 

Sygedagpenge 14 - - - - - 

Suspendering af G-dage 25 - - - - - 

Forlængelse af hjælpepakken på kulturområdet til 8/8 120 - - - - - 

Engangstilskud til ydelsesmodtagere 1800 - - - - - 

Forhøjelse af virksomhedernes fradrag for F&U 1.350 1.250 - - - - 

Sommerpakke 2052) - - - - - 

Styrkelse af den internationale turismemarkedsføring 
i 2020 50 - - - - - 

Eksportpakke 500 - - - - - 

Anm.: Der er ikke medtaget udgifter til administration af ordningerne mv. 
1) Tiltaget gennemføres inden for den allerede afsatte udgiftsbevilling til kompensationsordningen for virksomhe

dernes faste omkostninger. 
2) Omfatter tiltag, der gennemføres uden finansiering. Hertil kommer yderligere tiltag på 0,5 mia. kr., der finansie

res af de generelle reserver på finansloven for 2020.  
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