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Senest opdateret 26.03.2020

Intro
For at afbøde den meget svære situation for dansk erhvervsliv i forbindelse med Covid-19 har
regeringen igangsat en række initiativer. Vi har her samlet flere af de forskellige ordninger, så du som
virksomhed kan danne dig et overblik. Du finder her en beskrivelse af hvert enkelt initiativ og en
kildehenvisning, hvor du kan hente yderligere information. Nogle af ordningerne omhandler
fastholdelse af medarbejdere, mens andre vedrører virksomhedernes finansiering og likviditet.
Vi tager forbehold for trykfejl og lignende. Virksomhedsguiden.dk bliver løbende opdateret af
ministerierne, så du kan altid holde dig opdateret her.
Læs mere på de følgende sider om de enkelte initiativer. Har du spørgsmål, er du meget
velkommen til at kontakte Erhvervshus Nord, hvor vi sidder klar til at guide dig. Ring på 92 26 26
26 eller direkte til en af vores erhvervskonsulenter:
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Samlet oversigt med kort beskrivelse
Ordninger vedrørende medarbejdere
Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked. Ordningen gælder
for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af coronavirus/covid19, og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af medarbejderstaben eller
mere end 50 ansatte. (Kan ikke kombineres med arbejdsfordeling).
Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel. Ordningen betyder, at virksomheder kan sætte
medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne så kan få supplerende dagpenge.
Beskæftigelsesministeren har valgt at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig
situationen, og man kan undgå afskedigelser af medarbejdere.

Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne . Der lægges således op
til, at sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes.

Ordninger vedrørende finansiering og kapital
Likviditetskaution og genforsikring til danske eksportører. Gennem EKF Danmarks Eksportkredit
(EKF) vil regeringen bakke op om de danske eksportører ved hjælp af to erhvervspolitiske instrumenter;
Likviditetskaution og genforsikring.
Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere. Der indføres derfor en
midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere. Ordningen betyder, at de små
selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19
virus, kan blive kompenseret.
Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter. Regeringen har allerede aftalt en
lønkompensationsmodel med arbejdsmarkedets parter. Der etableres desuden en ordning for
kompensation af selvstændige erhvervsdrivende, og der er taget en række initiativer med henblik på at
styrke virksomhedernes likviditet. Der er herudover brug for, at udsatte virksomheder kan få
kompensation for nogle af deres faste udgifter, fx udgifter til uopsigelige kontrakter.
Statslige garantiordninger understøtter virksomheders likviditet med op til 60 mia. kr. D. 12.
marts 2020 præsenterede regeringen to garantiordninger målrettet hhv. små og mellemstore
virksomheder samt større virksomheder i regi af Vækstfonden. Vækstfonden har imidlertid allerede fra
dag ét set en betydelig interesse for ordningerne, og der er risiko for, at de afsatte rammer langt fra vil
være tilstrækkelige. Derfor forhøjes rammerne nu betydeligt for de to ordninger
Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat. Fristen for afregning af
A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af coronavirus/covid-19 med henblik på at give
virksomheder bedre likviditet.
Offentlige indkøb: fremrykning af betalinger og fleksibilitet. Parterne er er enige om, at det
offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne –
kommer godt igennem den ekstraordinære økonomiske situation som følge af Coronavirus.
Aftaleparterne er på den baggrund enige om, at der til og med 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en
række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i staten.
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Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private
arbejdsmarked
Der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, virksomheden
forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige som følge af coronavirus/covid-19.
Ordningen gælder for private virksomheder, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af
coronavirus/covid-19, og som derfor står overfor at varsle afskedigelser for minimum 30 % af
medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.
Virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende
muligheder for hjemsendelse uden løn.
Virksomhederne kan ikke få dækket de samme udgifter flere gange fra de forskellige støtteordninger
indført som følge af coronavirus/covid-19.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig
lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Der tages fortsat forbehold for, at der kan
ske enkelte justeringer i vilkårene for lønkompensationsordningen. Vi holder informationen her på
siden opdateret.
Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 9. juni 2020.
Ansøgning om lønkompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive
kompenseret.
Du kan ikke søge om kompensation hvis:
•
•
•
•

Hvis virksomheden benytter sig af mulighederne for hjemsendelse uden løn.
Hvis udgifterne til løn er dækket fra andre støtteordninger indført som følge af
coronavirus/covid-19
Hvis virksomhedens medarbejderne ikke er hjemsendt.
Hvis du er en institution eller lignende, hvor offentligt tilskud til drift udgør over halvdelen og
forventes vedvarende at dække halvdelen eller mere af institutionens ordinære driftsudgifter.

Du kan søge om lønkompensation fra onsdag den 25. marts 2020 kl. 12.
Du søger på virk.dk: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation
Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først-til-mølle-princippet.
Læs mere:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation
/artikler/skal-din-virksomhed-varsle-afskedigelser/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=213612
https://www.danskerhverv.dk/corona/vejledning-om-lonkompensation/
Spørgsmål og svar ang. lønkompensationsordningen:
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L141/spm.htm
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Aftalen om mere fleksibel adgang til arbejdsfordeling
•

Arbejdsfordelingsordningen gør det muligt midlertidigt at nedsætte den overenskomstmæssige
arbejdstid i en periode, uden at de berørte medarbejdere afskediges, fx i perioder med manglende
ordretilgang. Under en arbejdsfordeling vil det være muligt at få supplerende dagpenge i perioder,
hvor man går hjemme pga. nedsat arbejdstid.

•

Regeringen har besluttet at gøre ordningen mere fleksibel, så virksomhederne hurtigere kan
tilpasse sig den aktuelle situation. Det skal understøtte, at virksomhederne kan anvende ordningen
til at undgå afskedigelser som følge af COVID-19.

•

Derfor ændres reglerne, så en arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til
jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til
jobcentret senest en uge før, at den kan træde i kraft.

•

Samtidig bliver det muligt for virksomhederne at skifte mellem typerne af arbejdsfordeling, når en
cyklus i arbejdsfordelingen er afsluttet. Det indebærer, at ordningen bliver mere smidig, så
tilpasninger til produktionen kan ske hurtigere.

•

Et medlem af en a-kasse, der er omfattet af en anmeldt arbejdsfordelingsordning, kan under en
række betingelser få supplerende dagpenge for de dage, hvor pågældende ikke arbejder.

•

Arbejdsfordelingen skal være etableret i henhold til en kollektiv overenskomst eller en kollektiv
aftale på den berørte virksomhed.

•

Har man ikke overenskomst, kan man selv indgå aftale med de medarbejdere, som aftalen skal
omhandle. Denne aftale skal godkendes af Frederikshavn Kommunes Jobcenter (telefon 9845 5695
/ hejk@frederikshavn.dk). Det er en god idé at den enkelte medarbejder clearer aftalen i A-kassen,
inden den indsendes.

•

Ansøgningsskemaer kan hentes på https://info.jobnet.dk/blanketter. Blanketten skal sendes til
godkendelse hos Frederikshavn Kommunes Jobcenter: hejk@frederikshavn.dk

•

Arbejdstiden skal være nedsat med mindst 2 hele dage pr. uge eller med 1 uges arbejde på fuld tid
fulgt af 1 uges ledighed. Fordelingen kan dog også være tilrettelagt med 2 ugers arbejde på fuld tid
fulgt af 1 uges ledighed eller med 2 ugers arbejde på fuld tid fulgt af 2 ugers ledighed. Der kan ikke
anvendes en anden fordeling, end hvad der beskrevet her. Som en del af regeringens hjælpepakke,
vil det dog blive muligt at skifte model undervejs, dog således at en cyklus (periode) skal afsluttes,
inden en ny kan påbegyndes.

•

Virksomheder, som er interesserede i at iværksætte en arbejdsfordeling, kan læse mere her:
https://star.dk/til-virksomheder/arbejdsfordeling-som-alternativ-til-af-skedigelse/
Læs mere: https://www.regeringen.dk/nyheder/nye-initiativer-til-at-holde-haanden-underdanske-arbejdspladser/
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Lønkompensation fra dag et for medarbejdere, der er syge eller i
karantæne pga. Covid-19
Refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperiode og sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende fra
første fraværsdag.
Regeringen har fremsat et lovforslag, der udvider retten for arbejdsgivere til refusion og for
selvstændige til sygedagpenge som følge af coronavirus/covid-19. Man kan følge behandlingen af
lovforslaget på folketingets hjemmeside.
Direkte link til ” blanket NR 104C Anmodning om dagpenge ved sygdom - Selvstændige uden CVR eller hvis
fravær skyldes covid-19”. Scroll ned til NemRefusion:
https://www.kl.dk/services/blanketter/kls-blanketsamling/sygedagpenge/
Læs mere:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhe
d/artikler/sygedagpengeloen-til-medarbejdere-og-selvstaendige-/2512f642-74bb-478e-9ffaaf2f6aeb321f/
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/Loentilskudsrefusion
https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/NemRefusion/Selvstaendiges_anmeldelse_af_fravaer
_grundet_Covid-19
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Likviditetskaution og genforsikring
For at hjælpe særligt de små og mellemstore danske eksportvirksomheder, som ofte er mere sårbare
end de større virksomheder, opretter regeringen en ny likviditetskaution i EKF.
Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 milliarder kroner, hvilket forventes at hjælpe ca. 250 små og
mellemstore danske virksomheder med deres eksportaktiviteter.
Likviditetskautionen er en garanti, der betyder at EKF dækker en betydelig andel af bankens eventuelle
tab på nye lån, der går til at sikre, at eksportvirksomhederne har penge til at holde hjulene i gang. Til
forskel fra eksisterende kautionsordninger i EKF vil likviditetskautionen give en enklere og bedre
risikodækning.
Det betyder, at bankernes risiko ved at låne penge ud er mindre, og at de dermed lettere kan hjælpe de
små og mellemstore virksomheder med lån, så der igen er penge i kassen. Der er afsat en tabsramme
på 100 mio. kr. til ordningen. Ordningen vil skulle godkendes af EU-kommissionen.
Genforsikring
Vi kan hurtigt komme i en situation, hvor de private kreditforsikringsselskaber får sværere ved at
forsikre eksportordrer pga. den usikkerhed, der er skabt i markedet med Covid-19. Derfor står EKF klar
til at agere forsikringsselskab for forsikringsselskaberne, så de danske eksportører fortsat vil kunne
købe de forsikringer, de har brug for, for at forretningen kører rundt. EKF kan dække op til 90 pct. af
kreditforsikringsselskabernes risiko på nye eksportordrer.
EKF har allerede genforsikringsproduktet på hylden og aftaler på plads med fire store
genforsikringsselskaber. Der er i første omgang afsat 1,5 mia. kr. i kapacitet på
genforsikringsordningen. EKF’s bestyrelse kan beslutte at udvide kapaciteten, hvis behovet opstår.
Ordningen omfatter i første omgang ikke OECD-lande, men regeringen er i dialog med EUkommissionen om at tillade, at ordningen også kan anvendes inden for OECD.
Læs mere:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-partier-enige-omhjaelpepakke
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Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere
Udbruddet af coronavirus har allerede medført store økonomiske konsekvenser. Mange selvstændige
har store udfordringer, og det kræver yderligere initiativer.
Der indføres derfor en midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere.
Ordningen betyder, at de små selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som
konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret. Det skal være med til at holde hånden under de
mange danske selvstændige og små erhvervsdrivende. Kompensationen fra staten er 75 pct. af
omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i
lønkompensationsordningen for funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen.
Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende
ægtefælle.
Det vil også være muligt at få støtte fra ordningen for selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et
fald i B-indkomsten på 30 pct. Den selvstændige kan i så fald få dækket 75 pct. af B-indkomsttabet, dog
maksimalt 23.000 kr. pr. måned.
Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9.
marts og frem til den 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte. Og
det er et krav, at omsætningen tidligere har været over 15.000 kr. pr. måned i snit.
Den helt konkrete model fastlægges hurtigst muligt, når de datamæssige muligheder er endeligt
afklaret. Hold dig opdateret på virksomhedsguiden.dk
Ansøgning og udbetaling
Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal
virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst
muligt. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.
Læs mere:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-partier-enige-omhjaelpepakke
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhe
d/artikler/kompensationsordning-for-selvstaendige/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/
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Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter
Flere virksomheder oplever lige nu en markant nedgang i deres omsætning som følge af både COVID19-pandemien og de tiltag, der gennemføres for at begrænse spredningen i Danmark. For flere
virksomheder som fx restauranter, hoteller og flyselskaber er forretningsgrundlaget midlertidigt
forsvundet eller kraftigt reduceret. Samtidig har virksomhederne udgifter til husleje og andre faste
udgifter, som skal betales, selv om kunderne udebliver.
Regeringen har allerede aftalt en lønkompensationsmodel med arbejdsmarkedets parter. Der
etableres desuden en ordning for kompensation af selvstændigt erhvervsdrivende, og der er taget en
række initiativer med henblik på at styrke virksomhedernes likviditet.
Der er herudover brug for, at udsatte virksomheder kan få kompensation for nogle af deres faste
udgifter, fx udgifter til uopsigelige kontrakter. Der indføres derfor en midlertidig kompensation for
virksomheders faste udgifter baseret på følgende principper, jf. boks 1.

Principper for midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste udgifter mv.
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 udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.
4. Kompensation dækker op til 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
udgifter.

Afgrænsning af ordningen
I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje,
renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomhederne er
udsat for en stor omsætningsnedgang.
Andelen af de faste udgifter, der kompenseres, er 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 40-60 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, vil blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de
omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.
Det forventes, at de statslige udgifter til ordningen vil beløbe sig i størrelsesordenen 13 mia. kr. om
måneden svarende til en samlet udgift på 40 mia. kr. fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020.
Ansøgning, kriterier og kontrol
Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine
faste udgifter de tre foregående måneder. Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19
opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til samme
periode i 2019. Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet. Dernæst udbetaler
Erhvervsstyrelsen kompensationen. Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen,
såfremt en ansøgning udløser kompensation.
Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil
kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.
Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør minimum 25.000 kr. i perioden
(henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr.
pr. virksomhed i perioden.
Læs mere:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-partier-enige-omhjaelpepakke
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhe
d/artikler/kompensation-for-virksomheders-faste-udgifter/668d7243-3b13-4b98-a35aa61413490260/
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Statslige garantiordninger understøtter virksomheders likviditet med op
til 60 mia. kr.
Garantiordning for SMV’er
Mange små og mellemstore virksomheder er tydeligt presset på likviditeten. Derfor indføres en
statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån til ellers sunde SMV’er i de relevante brancher, der kan
dække driftstab som følge af Covid-19. Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at
man har oplevet et driftstab på over 30 pct.
I første omgang blev der afsat en samlet garantiramme på 3,36 mia. kr. med en tabsramme på 1 mia.
kr., som kunne understøtte udlån på 4,8 mia. kr. Grundet den store interesse for ordningen, forhøjes
garantirammen nu til 17,5 mia. kr. med en tabsramme på 5,4 mia. kr., hvorved ordningen samlet set
kan understøtte udlån på 25 mia. kr.
Ordningen indebærer statsstøtte og vil skulle godkendes af kommissionen.
Garantiordning for større virksomheder
Det er ikke kun de små virksomheder, der er ramt af Covid-19 udbruddet. Derfor indføres en
garantiordning for 70 pct. af bankernes udlån til større virksomheder, der kan dokumentere et
omsætningstab på over 30 pct. som følge af Covid-19.
I første omgang blev der afsat en samlet garanti på 2 mia. kr. til ordningen. Denne ramme forhøjes nu
til 25 mia. kr., således at ordningen vil kunne understøtte udlån for 35,7 mia. kr. Ordningen vil skulle
fungere på markedsvilkår.
Læs mere:
Vækstfonden: https://vf.dk/covid-19/
Virksomhedsguiden:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-partier-enige-omhjaelpepakke
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Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat
•

Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af coronavirus/covid-19
med henblik på at give virksomheder bedre likviditet.

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedr. moms
•

Betalingsfristen for store virksomheders momsbetaling forlænges for 3 månedlige rater
(betalingerne for marts, april og maj) med 30 dage. Store virksomheder er defineret som
virksomheder med en årlig momspligtig omsætning over 50 mio. kr.

•

Det er ved at blive undersøgt, om afgiftsperioderne for små og mellemstore virksomheder kan
forlænges.

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister vedr. indeholdt AM-bidrag og A-skat
•

Betalingsfristerne forlænges for 3 månedlige rater (betalinger for april, maj og juni) med 4
måneder.

Mulighed for, at selskaber selv kan nedsætte deres aconto skat
•

Selskaberne skal den 20. marts indbetale aconto skat 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 aconto skat, kan selskabet selv nedsætte betalingen. Skattestyrelsen kan
efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation for de ændrede indkomstforhold.

•

Ved spørgsmål om midlertidig udskydelse af betalingsfrister, kan du kontakte Skattestyrelsen
på: 7222 1239.

Læs mere:
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhe
d/artikler/midlertidig-udskydelse-af-betalingsfrister-for-moms-am-bidrag-og-a-skat/de77aa5f1ace-4509-b1a4-022b8a7d5638/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900
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Mulighed for at regulere og udskyde B-skat
For at lette likviditeten hos de små selvstændigt erhvervsdrivende, vil der ske en udskydelse af
betalingen af B-skatter.
Månederne april og maj gøres betalingsfrie. Der skal således ikke betales B-skatterater i disse måneder.
I stedet bliver april måneds B-skatterater udskudt til juni måned og skal betales den 20. juni.
Maj måneds B-skatterate udskydes helt til december måned 2020 og skal betales den 20. december
2020. Man har således valgt at inddrage de to nuværende betalingsfrie måneder juni og december
2020 og i stedet gøre april og maj betalingsfrie.
Derudover kan virksomhederne selv, via tast selv for erhvervsdrivende, allerede nu ændre årets
forventede resultat. Det vil, hvis det ændres i negativ retning, have en direkte afsmitning på Bskatteopkrævningerne, der vil falde, eller helt gå i 0.
Det er dog vigtigt at erindre om, at i tilfælde af, at virksomheden ændrer i det forskudsangivne, skal det
gøres ud fra et reelt forventet årsresultat.
Læs mere:
https://www.hjulmandkaptain.dk/nyheder/ændrede-betalingsfrister-for-skat-og-moms-skalhjaelpe-virksomheder-ifm-covid-19/
https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900
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Offentligt indkøb: Fremrykning af betalinger og fleksibilitet
Parterne er er enige om, at det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne –
og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem den ekstraordinære økonomiske situation som
følge af Coronavirus.
Aftaleparterne er på den baggrund enige om, at der til og med 31. oktober 2020 kan dispenseres fra en
række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i staten. Dispensationerne trækkes tilbage
tidligere, hvis den ekstraordinære situation forbedres inden da. Dispensationerne anvendes til følgende
initiativer:
Adgang til forudbetaling
Det bliver muligt for statsinstitutioner at foretage forudbetaling for leverancer, der har levering frem til
1. juli 2020 og en værdi på højst 1 mio. kr. De statslige institutioner opfordres til at benytte muligheden
for forudbetaling.
Undlade at opkræve bod mv.
Statslige institutioner er allerede blevet opfordret til at udvise fleksibilitet over for leverandører. Det
bliver derudover muligt for statsinstitutioner at undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser
gældende, hvis misligholdelsen kan henføres til Co-ronavirus. Det kan fx være relevant i situationer,
hvor leverandøren leverer forsinket som følge af Coronavirus, og hvor der i henhold til kontrakten kan
opkræves bod under normale omstændigheder. Dermed reduceres usikkerhed hos leverandører om,
hvorvidt de kan påkalde sig force majeure.
Proces
Regeringen vil snarest sende et aktstykke til Finansudvalget med henblik på få initiativerne godkendt af
Folketinget. Dertil er det under afklaring, om der er tale om statsstøtte, som skal godkendes af EUKommissionen. Regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en
tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.
Fremrykning af betalinger
Staten havde 17. marts modtaget regninger for mere end 3 mia. kr., som endnu ikke var betalt. Det
søger regeringen gjort hurtigst muligt, jf. boks 1.
Boks 1
Fremrykning af betalinger til private leverandører
Regeringen har allerede iværksat en fremrykning af betalinger til leverandører til staten, så staten
uanset fastsatte betalingsfrister betaler, så snart en korrekt faktura er modtaget og godkendt. Samtidig
fremskynder statens institutioner behandlingen af modtagne fakturaer så meget som muligt i den
foreliggende situation.
Parterne noterer sig, at KL og Danske Regioner har opfordret kommuner og regioner til at fremrykke
betalinger til virksomheder.
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