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Tiltag

Uddybning

Relevant for jer?

Medarbejdere, der er Corona-smittede, har I nu
udvidet ret til refusion for løn.

Gælder fra 1. Sygedag og forudsætter Corona-smitte/mistanke.
Der skal afleveres Tro og love-erklæring.

Har I medarbejdere, som er smittet med Corona eller som er i
karantæne med mistanke om smitte, kan I gøre brug af denne
ret.

Det er (indtil videre) midlertidige regler, som gælder fra den 27. februar 2020 til 1.
januar 2021.

Er du en enkeltmandsvirksomhed, kan du også benytte dig af
denne, hvis du er smittet.

Fristen for betaling af moms for (indtil videre) månederne marts, april og maj 2020
udskydes 30 dage.

Det kan hjælpe på jeres likviditet.

Selvstændigt erhvervsdrivende får ligeledes ret til
sygedagpenge
(star.dk)

Moms månedligt/ betalingsfristen udskydes med en
måned
(skat.dk)

Det vil sige, at fristen den 27. april 2020 udskydes til den 25. maj 2020 og så
fremdeles.
Moms kvartalsvist/ betalingsfristen for 1. kvartal
udskydes med et kvartal (skat.dk)

Fristen for betaling af moms for (indtil videre) 1. kvartal 2020 udskydes – fristen
Det kan hjælpe på jeres likviditet.
sammenlægges med fristen for betaling af 2. kvartal 2020, så betalingsfristen bliver 1.
september 2020 for begge kvartaler.

Udskydelse af betaling af A-skat samt AM-bidrag
(skat.dk)

Fristen for betaling af A-skat samt AM-bidrag for (indtil videre) april, maj og juni 2020
udskydes med 4 måneder.

Relevant, hvis likviditet er en udfordring, hvis I mangler betalinger
fra jeres kunder eller hvis I mangler arbejde.

Udskydelse af betaling af B-skat
(skat.dk)

Fristen for betaling af B-skat for (indtil videre) april og maj 2020 udskydes så
betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020.

Relevant, hvis likviditet er en udfordring, hvis I mangler betalinger
fra jeres kunder eller hvis I mangler arbejde.

Indtægtstab pga. Corona –
kompensation, faste udgifter
(em.dk)

Hvis I har mere end 40% omsætningsfald. Dækker 25-80% af faste udgifter i (indtil
videre) 3 måneder.

Hvis I har et stort omsætningsfald som følge af Corona, kan
denne være relevant.
Det kan være, at det ikke er lige nu, men senere, så hav den in
mente.

Kompensation, lønudgifter
(bm.dk, star.dk)

Hvis I forventer afskedigelse af over 30% af jeres medarbejderne.
Der kompenseres max. 30.000 kr./medarbejder.

Selvom de ikke dækker hele lønudgiften, vil det være en hjælp,
hvis I er nødt til at afskedige over 30% af jeres medarbejdere som
følge af Corona.

Gælder (indtil videre) fra 9. marts til og med 9. juni.

Det kan ligeledes være, at det ikke er lige nu, men senere, så hav
også denne in mente.

Driftstab - statslig garantiordning, SMV’er
(fm.dk)

Hvis I har et driftstab på over 30%, garanteres 70% af bankers udlån.

Hvis I lider et stort driftstab, er den eller kan blive relevant.

Omsætningstab - statslig garantiordning, større
virksomheder (fm.dk)

Hvis I har et omsætningstab over 30%, garanteres 70% af bankers udlån.

Hvis I lider et stort omsætningstab, er den eller kan blive relevant.

Likviditetskaution for for Corona-ramte eksportSMV’er (ekf.dk)

Likviditetskautionen er en garanti, som betyder, at EJF dækker en betydelig del af
bankens eventuelle tab på nye lån, der går til at sikre, at eksportvirksomhederne har
penge til at holde virksomheden i gang.

Kun relevant, hvis I har opgaver i udlandet.

Genforsikring eksportører
(ekf.dk)

EKF kommer til at agere forsikringsselskab for forsikringsselskaberne, så de danske
eksportører fortsat vil kunne købe de forsikringer, de har brug for, for at forretningen
fortsat kører.

Kun relevant, hvis I har opgaver i udlandet.

Styrkelse af Rejsegarantifonden
(rejsegarantifonden.dk)

Kompensation for rejseselskabers tilbagebetalingsomkostninger forbundet med
aflyste rejser i forbindelse med Corona i perioden fra 13. marts, hvor
Udenrigsministeriet skærpede sin rejsevejledning, og (indtil videre) frem til 13. april
2020.

Relevant, hvis I har omkostninger forbundet med rejser, der er
aflyst.

