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COVID-19 overblik for SMV'er







Der kommer hele tiden nye forslag og tiltag fra politikernes
side for at hjælpe dansk erhvervsliv bedst


muligt gennem “corona-krisen”. Vi har herunder forsøgt at skabe et overblik over en række af de mange


nye tiltag:




• LønkompensationMindst 30% skal sendes hjem. Virksomheder
med 1 ansat er også omfattet, dog ikke


hovedaktionæren. De ansatte skal have fuld løn. Den
ansatte skal afgive 5 dage – enten som ferie,
uden
løn
eller
afspadsering.
Godtgørelse,
75%
af
lønnen
for funktionærer, dog max kr. 30.000.


Godtgørelse, 90% af lønnen for timelønnede, dog max kr. 30.000.







• Kompensation til selvstændigeOmsætningsnedgang skal være minimum 30% som følge af Corona.


Godtgørelse 75% af omsætningstabet, dog max 23.000 pr. måned. Gælder 3 måneder, fra 9. marts til

9. juni. Gælder selvstændige med max 10. ansatte.






• Kompensation for faste udgifter – alle virksomhederGælder 3 måneder, fra 9. marts til 9. juni.


Omsætningsfaldet skal være på mere end 40%, som
følge af coronavirus. Kompensation for faste


udgifter, f.eks. husleje, renter, leasing. De faste udgifter skal være mindst kr. 25.000 for de 3 måneder.

Kompensation på 25% ved en omsætningsnedgang
på 40-60% Kompensation på 50% ved en


omsætningsnedgang på 60-80% Kompensation på 80% ved en omsætningsnedgang på 80-100%
Der skal sendes en revisorpåtegnet opgørelse over de faste udgifter for de foregående 3 måneder.



• Kompensation for faste udgifter – virksomheder der er pålagt at lukkeVirksomheder som regeringen
har udstedt midlertidigt forbud mod at drive virksomhed vil blive kompenseret 100%.









• Udskydelse af betalingsfristen for A-skat
Små og mellemstore virksomheder: Betalingsfristen 11/5, 10/6 og 10/7 rykkes 4 måneder til 10/9, 12/10


og 10/11 2020. Store virksomheder: Betalingsfristen 30/4, 29/5 og 30/6 rykkes 4 måneder til 10/9, 12/10


og 10/11 2020.
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• Udskydelse af betalingsfristen for B-skatB-skat for april og maj måned 2020 udskydes til juni og
december 2020. Dvs. der skal ikke betales b-skat 
i april og maj 2020.











• Udskydelse af betalingsfristen for momsMånedsmoms:
betalinsfristen for marts, april og maj udskydes
med 30 dage (hver). Kvartalsmoms: 1. kvartal 2020
skal indberettes og betales sammen med 2. kvartal

2020.
Halvårlig
moms:
1.
halvår
2020
skal
indberettes
og betales sammen med 2. halvår 2020.










• SkattekontoDer kan midlertidig indsættes op til 10 mio på skattekontoen, fra 25. marts – 30.


november 2020. Man skal forhøje beløbsgrænsen på tast-selv.







• Arbejdsgiverrefusion/sygedagpengeRet til refusion for løn eller sygedagpenge fra 1. fraværsdag som

følge af fravær p.g.a. Corona.
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