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Info vedr. hjælpepakker 
 

 
De nye betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag 
 
Arbejdsgivernes tilbagevenden til de normale betalingsfrister for indeholdt A-skat og AM-bidrag er gjort 
lempeligere. Se betalingsfristerne her: 

 

 

 
OBS. der forhandles i øjeblikket på forlængelse af fristen for juni til august . . .  
 

 
Rentefrit lån: Moms 
 Virksomheder, der afregner moms kvartalsvist eller halvårligt (efter momslovens § 57, stk. 3 og stk. 4) har 
mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om et rentefrit lån, der svarer til den angivne moms i sidste periode 
af 2019. 
Fristen for at ansøge om lånet er den 15. juni 2020.  
Læs mere: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKST/Rentefrit_laan_Moms 
 

 
Virksomhedens faste omkostninger 
Vi er i fuld gang med ansøgninger til virksomheder vedr. faste omkostninger. Vi har løbende haft kontakt til 
vores kunder og har vi ikke allerede kontaktet dig bedes du kontakte os, såfremt du har behov for hjælp. 
Det er vigtigt, at tallene nøje gennemgås – om der skal søges for 3 måneder eller 4 måneder osv. 
 
Fristen for at ansøge er den 31. august 2020.  

 

  

  

  

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/SKST/Rentefrit_laan_Moms
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Lønkompensation 

Ordningen vedr. lønkompensation er tidligere blevet forlænget med en måned, og der kan søges for 
perioden 9. marts til 8. juli 2020.  

Gradvis udfasning af lønkompensation 

Den 5. juni 2020 vedtog regeringen en gradvis udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning. Det 
sker gennem en forlængelse til og med den 29. august, hvor der i perioden stilles krav til afvikling af 
medarbejderens tilbageværende ferie, dog maksimalt 15 feriedage. Ordningen strækker sig over 
industriferien. Der er derfor krav om, at omfattede medarbejdere afholder mindst tre ugers 
arbejdsgiverbetalt ferie, hvor der ikke kan modtages kompensation. Kravet gælder alene, hvis 
medarbejderen har optjent feriedagene efter ferieloven. Virksomheden kan i alle tilfælde ikke modtage  

kompensation for tre uger pr. medarbejder. Der kan således opnås lønkompensation i op til én måned i 
perioden 9. juli til 29. august 2020. Ordningen ophører herefter endeligt. 

Lønkompensationsordningen forlænges desuden for virksomheder, som har fuldt lukket, fordi de ved 
bekendtgørelse har forbud mod at holde åbent. For disse virksomheder ophører ordningen, når forbuddet 
ophæves. 

Det er pt. muligt at ansøge om lønkompensation frem til 8. juli. Ansøgningen skal indsendes senest 31. juli 
2020. 

  

Kompensationsordning for selvstændige (omsætningskompensation) 

Hjælpepakken blev den 18. april 2020 justeret og forlænget, så den løber fra den 9. marts til og med den 8. 
juli 2020.  

Skal jeg søge for 4 måneder? 

Virksomheder kan ansøge om kompensation for den fulde 3-måneders (9. marts - 8. juni 2020) eller 4-
måneders periode (9. marts – 8 juli 2020). Virksomheden kan også ansøge om kompensation for 3-
måneders perioden og senere søge for de 4. måned. 

Bemærk, at søges der for den fulde 4-måneders periode, kan virksomheden ikke senere vælge alene at 
søge for 3-måneders perioden alene. 

Fristen for at ansøge er den 31. august 2020.  
 

Ret til ændringer forbeholdes, da der løbende sker ændringer fra lovgiver pga. ny viden omkring 

ansøgningerne. 


