
Børsen  |  DK-1217 København K  | www.danskerhverv.dk 
07.04.2020 
 
 
 
 

info@danskerhverv.dk 
T.+ 45 3374 6000 
[Web] 

   
 

Side 1/8 

 

 

H Forlængelse og forbedring af hjælpepakker 

samt nye initiativer 
På baggrund af corona-krisens varighed foreslår Dansk Erhverv en 
række forlængelser og forbedringer af de eksisterende hjælpepakker.  

Med statsministerens meldinger om en gradvis og langsom åbning af Danmark står det 

lysende klart, at et i forvejen hårdt ramt dansk erhvervsliv vil blive endnu hårdere ramt 

som følge af corona-krisen.  

 

I Dansk Erhverv er vi ikke i tvivl om, at de nuværende hjælpepakkerne holder hånden 

under danske arbejdspladser og virksomheder, men vi er heller ikke i tvivl om, at 

forlængelser og forbedringer af hjælpepakkerne er altafgørende for at skabe et 

sikkerhedsnet under arbejdspladserne og virksomhederne. Især når krisen forlænges 

markant henover de næste måneder.  

 

Nedenfor har Dansk Erhverv skitseret vores anbefalinger til forbedringer og forlængelser 

af hjælpepakkerne. Nederst i dokumentet kommer vi også med anbefalinger til nye tiltag 

på skatteområdet og endelig fortæller vi kort om fire pakker fra Dansk Erhverv, der skal 

sparke gang i økonomien i Danmark igen, når landet atter genåbner.   

 

Bekendtgørelse om støtte til faste omkostninger 

Ordningen om støtte til faste omkostninger er enorm vigtig for at sikre virksomhedernes 

overlevelse.  

 

• Dansk Erhverv foreslår, at ordningen om støtte til faste omkostninger i første 

omgang bør forlænges frem til 31.8.2020 med mulighed for yderligere 

forlængelse. 

 

Ydermere foreslår Dansk Erhverv følgende forbedringer: 

 

Omsætningsnedgang 

Dansk Erhverv mener, at nedgangen i omsætning for at kvalificere sig til støtte til faste 

omkostninger bør sænkes til 30 pct. På den måde bliver hjælpepakkerne en mulighed, 

når man har over 30 pct. omsætningsnedgang.  

 

En lineær kompensation fremfor en trappe 

I stedet for den nuværende trappemodel for kompensationsgrader anbefaler Dansk 

Erhverv en mere lineær model, begyndende fra 30 pct. omsætningsnedgang. Det 

betyder, at man får 20 pct. kompensation ved et fald i omsætning mellem 30-40 pct., 30 

pct. kompensation ved et fald mellem 40-50 pct. og så fremdeles. 

 

Modellen har den store fordel, at der ikke er noget negativt incitament, som i den 
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nuværende model, til fx at vente med at genåbne butikker mm., eller at undlade at føre 

kampagner, annoncere mm. Virksomhederne får dermed et sundt økonomisk incitament 

til at bidrage til genstarten af Danmark.  

 

Samtidig kan den periode der søges for, gøres fleksibel, så der kan søges ”op til” tre 

måneder. På den måde får virksomhederne også mulighed for at træde ud af ordningen 

før tid – og dermed klare sig selv. 

 

CVR 

For mange kædevirksomheder er det et stort problem, at man skal søge støtte på hele 

CVR-nummeret, selvom dele af virksomheden er lukket ved påbud. Derfor vil man aldrig 

kunne opnå 100 pct. kompensation af de enheder, man har lukket ved påbud, når der 

stadig er aktivitet og omsætning under CVR-nummeret som hele – også selvom 

aktiviteten er minimal. Dette er ikke rimeligt. Der bør derfor ydes kompensation på 100 

pct. for de dele af ens virksomhed, der er lukket.  

 

CVR-problematikken er især en udfordring for butiks-, restaurant-, og hotelkæder.  

 

Varelager 

Ekstraordinære afskrivninger på varelagre, der skyldes corona-krisen, bør dækkes på 

lige fod med faste udgifter. Ordningen bør dække virksomheder med en stor 

lagerbeholdning, der hurtigt mister værdi som fx tøjkollektioner og 

fødevarevirksomheder, der sælger til restauranter og hoteller.  

 

Afskrivning på varelagre bør derfor indgå som en fast udgift.  Varelager-problematikken 

er især en udfordring for tøjbranchen og foodservice-branchen. 

 

Loft for kompensationsstørrelse 

En række virksomheder vil nå at ramme loftet på 60 millioner kroner i samlet støtte til 

faste udgifter, når lukningen bliver langvarig. Derfor bør man hæve loftet for den 

kontante kompensation, så den stiger markant fra de 60 millioner kroner. 

 

Det vil også hjælpe med at holde hånden under meget store arbejdspladser, hvor de 

faste udgifter også er markant højere end andre steder i erhvervslivet.  

 

Kompensation til den private sundhedssektor 

Den private sundhedsbranche spiller en væsentlig rolle for samfundet ved at løse en 

række specialiserede sundhedsopgaver for eller i tæt samspil med det offentlige.  

 

Branchen er hårdt ramt af COVID-19. Dette gælder særligt efter Sundhedsstyrelsen har 

anbefalet, hvilke ikke-kritiske funktioner, der ikke skal opretholdes, og hvor 

Sundhedsstyrelsen forventer at virksomhederne efterlever anbefalingerne.  

 

Der er tale om anbefalinger helt frem til udgangen af juni 2020. Anbefalingerne har 

væsentlige konsekvenser for bl.a. optikere, øjenlæger, høreklinikker, tandlæger, fysio- 
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og genoptræningsvirksomheder samt privathospitaler, som alle har været tvunget til at 

lukke helt eller delvist for meget store del af deres aktivitet. Nedlukningen af de ikke-

kritiske funktioner i ovennævnte brancher sker primært for at hindre smittespredning. 

 

I denne situation er det afgørende at holde hånden under de private sundhedsaktører, 

så de er klar til at levere deres vitale sundhedsfunktioner igen efter krisen. Dansk 

Erhverv foreslår derfor, at: 

  

• De ”ikke-kritiske” funktioner skal lukkes ved et påbud i stedet for den 

nuværende anbefaling. De berørte virksomheder bør blive 100 pct. kompenseret 

for den del af deres omsætning og faste udgifter, som er påvirket pga. påbud.  

 

Minimumsomsætning 

Virksomheder, der er lukket ved påbud, bør kunne få 100 pct. kompensation selvom, der 

er en minimal omsætning i perioden. Det kan være en akut behandling eller salg fra en 

lille webshop.  Man kan sætte en grænse, der hedder >10 pct. af omsætningen i 

perioden.  

 

Flere søgeperioder 

Som det er i dag, kan man kun søge støtte til faste omkostninger én gang, medmindre 

man er lukket ved påbud. Med en forlængelse bør der også åbnes op for at flere kan 

søge støtte ad flere omgange og i nogle perioder frem for hele perioden.  

 

Det er svært at forudse, hvor det hele ender henne og derfor vil det være en hjælpende 

hånd for virksomhederne, der kan blive mere præcise i deres forventede 

omsætningsnedgang og det samme for staten.  

 

Omsætning/ordre – periodisering 

Virksomheder indenfor flere brancher har lige nu en omsætning for ordrer, de har 

modtaget for 2-3 måneder siden. De kan derfor ikke få adgang til hjælpepakkerne. 

Omvendt ser de ind i ordrebog, der er helt tom.  

 

Derfor vil den store omsætningsnedgang først ramme dem om et par måneder. En del af 

problematikken vil løses ved en generel forlængelse af ordningerne, da man dermed får 

udvidet omsætningsgrundlaget. Omvendt bør der ses på en mulighed for at søge i 

forhold til ordretilgange. Selvfølgelig i et revisorgodkendt regnskab.  

 

Periodiseringsproblematikken er især en udfordring for bilforhandlere, rådgiverbranchen 

og andre, der fremstiller med en længere tidshorisont.  

 

Bekendtgørelse om støtte til selvstændige og freelancere mv.  

Ligesom bekendtgørelsen om støtte til faste omkostninger anser Dansk Erhverv 

støttepakken til selvstændige og freelancere som en grundpille i at skabe en form for ro 

og sikkerhedsnet for danske arbejdspladser og virksomheder. Samtidig er der dog også 

et betydeligt iværksætterlag, der falder helt udenfor pakken, som man bør se på.   
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Derfor er der også behov for at denne ordning bliver forlænget og forbedret.  

 

• Dansk Erhverv foreslår, at ordningen om støtte til selvstændige og freelancere 

mv. i første omgang bør forlænges frem til 31.8.2020 med mulighed for 

yderligere forlængelse. 

 

Ydermere foreslår Dansk Erhverv følgende forbedringer: 

 

Grænsen på 10 ansatte bør hæves til 25 ansatte 

Den generelle virksomhedsstørrelse for at man er selvstændig er for lille, og rigtig mange 

virksomheder og ejerledere er kommet i klemme, fordi de har flere end 10 ansatte.  

 

Dansk Erhverv foreslår, at grænsen sættes op til 25 ansatte. 

 

30.000 kr. i kompensation til den selvstændige 

Kompensationsstørrelsen som den selvstændige kan få udbetalt til sig selv bør flugte 

med bestemmelserne i lønkompensationsordningen og derfor hæves til 30.000kr/pr. 

måned. 

 

Ejerledere i virksomheder, der er lukket ved påbud 

Er virksomheden lukket ved påbud bør det gælde, at ejerlederen får den maksimale 

kompensation i løn og dobbelt op, hvis ægtefællen også er med. Ligeledes bør faste 

udgifter dækkes 100 pct.  

 

Er man ejerleder, men ikke funktionæransat i sin egen virksomhed, kan man ikke få 

adgang til lønkompensation. Det er problematisk, hvis du har en virksomhed med over 

10 ansatte.  

 

Uanset virksomhedens størrelse skal ejerledere af virksomheder, der er lukket ved 

påbud, naturligvis også kunne modtage en kompensation på 30.000 kr. pr. måned, 

selvom de ikke er funktionæransat i deres virksomhed.  

 

Derfor bør ejerledere også få adgang til kompensation til løn baseret på tidligere års 

udbetalt overskud med en revisorerklæring eller årsopgørelsesdokumentation.  

 

Ejerforhold 

En meget udbredt konstruktion blandt små virksomheder og startups er, at man ejer 

virksomheden gennem et holdingselskab.  

 

Derfor bør man ændre ejer-fortolkningen, så man skal eje 25% enten direkte eller 

indirekte gennem et holdingselskab, som er en meget udbredt konstruktion blandt små 

virksomheder.   

 



DANSK ERHVERV   

 

  5/8 

 

Iværksættere 

Rigtig mange iværksættere omfattes ikke af ordningen om selvstændige og freelancere. 

Man bør derfor lave en pulje målrettet iværksættere.  

 

Virksomheder skal kunne ansøge om økonomisk støtte til at holde virksomheden 

kørende de næste par måneder, så vi undgår, at sunde iværksættervirksomheder med en 

levedygtig forretningsmodel går konkurs. Sunde iværksættervirksomheder skal kunne 

ansøge om støtte til at dække faste omkostninger og lønninger.   

  

Ansøgning om støtte skal underskrives af én af følgende grupper, som står inde for, at 

virksomheden har en sund forretningsplan og at virksomheden har lidt tab som følge af 

COVID-19 i form af annullering af ordrer, eller at virksomheden har måtte udskyde 

kapitalrejsning: Revisor, virksomhedens bestyrelse, virksomhedens investorer eller et 

godkendt iværksættermiljø/co-workingspace.  

 

Dagpenge uden at lukke CVR 

Helt ekstraordinært bør det være en mulighed at gå på dagpenge uden at lukke sit CVR-

nummer i en periode frem til 31.8.2020.  

 

Ordningen vedr. lønkompensation 

Det er flot og anerkendelsesværdigt, at arbejdsmarkedets parter to gange har stået 

sammen på så kort tid og både lavet en lønkompensationspakke og endnu en aftale, der 

forbedrede den.  

 

Dansk Erhverv drøfter evt. justeringer og forlængelser af denne ordning i DA-

fællesskabet og med arbejdsmarkedets parter.  

 

Arrangementspuljen 

Som følge af udmeldingerne om at større forsamlinger over 1000 personer ikke bliver 

tilladt før efter 31.8.2020 bør ordningen for kompensation ligeledes udvides til den dato. 

Samtidig er der behov for klare linjer for mindre arrangementer i takt med, at Danmark 

langsomt lukker op.  

 

• Dansk Erhverv foreslår, at arrangementspuljen i første omgang bør forlænges 

frem til 31.8.2020 med mulighed for yderligere forlængelse. 

 

Ydermere foreslår Dansk Erhverv følgende forbedringer: 

 

Kompensationsordningen skal dække hele tabskæden 

Det er afgørende, at kompensationsmulighederne i forbindelse med aflyste 

arrangementer fremover tager højde for hele tabskæden, så det ikke kun er 

arrangørerne, der kan kompenseres, men også de indholdsproducenter og 

rettighedshavere, der mister rettighedsbetaling for fx musik, der alligevel ikke blev 

fremført ved en koncert.  



DANSK ERHVERV   

 

  6/8 

 

 

Mediepakke 

Den nyligt indgåede medieaftale er med til at holde hånden under de danske medier, der 

har tabt betydelige annonceindtægter. 

  

Dansk Erhverv foreslår, at mediepakken og støtten til danske medier i første omgang bør 

forlænges frem til 31.8.2020 med mulighed for yderligere forlængelse. 

 

Kulturaftale 

Der er endnu ikke indgået aftale på kulturområdet, men det er nødvendigt, at en 

kommende ordning sikrer, at kulturlivet kan passes ind i eksisterende ordninger, og at 

man finder løsninger på de særegne udfordringer, der er i den specifikke branche.  

 

Virksomheder med <50 pct. i offentlig støtte 

Mange virksomheder indenfor særligt kulturlivet, folkeoplysning og nødhjælp får 

driftsstøtte på over 50 pct. af det offentlige og kan derfor ikke søge hjælpepakkerne. Det 

bør ændres over en bred kam, så disse vigtige søjler i Danmark også findes, når vi er på 

den anden side af krisen. Institutionerne bør kunne søge kompensation på et niveau, der 

afspejler deres egenindtægter på lige fod med andre virksomheder.  

 

Unikke oplevelser 

Der er desuden behov for en justering af termen ”unikke oplevelser” for at holde hånden 

under de spillesteder og teatre, der har booket flere af den samme forestilling eller flere 

koncerter med samme kunstner(e).  

 

Skatter og afgifter  

Det er allerede gjort muligt at udskyde en række skatter og afgifter og betalinger til det 

offentlige. Det bør alt andet lige udskydes yderligere i takt med at nedlukningen af 

Danmark fortsætter.  

 

• Dansk Erhverv foreslår, at udskydelse af skatter og afgifter forlænges i takt med, 

at krisens forlænges.   

 

Ydermere foreslår Dansk Erhverv følgende forbedringer: 

 

Udenlandske ansatte på forskellige ordninger 

En lang række danskere bor i Danmark – men arbejder i udlandet. Der er begrænsninger 

på, hvor meget disse danskere må opholde sig i Danmark før de bliver skattepligtige til 

Danmark. Med COVID19-krisen er danskerne ofte tvunget til at blive i Danmark, og de 

havner derfor i en skattemæssig klemme. Det bør sikres, at ophold i Danmark som følge 

af COVID19-krisen ikke tælles med i de perioder, der afgør, om man er skattepligtig til 

Danmark.   

 

Medarbejdere på forskerskatteordningen kan blive udfordret af, at de ikke kan være og 

arbejde i Danmark som er et krav under ordningen. Dette bør også løses ved at man ikke 
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regner perioden som COVID19-krisen varer med i vurderingen af, om man opholder 

kravene.  

 

Dansk Erhverv foreslår, at man for alle skattemæssige forhold, hvor der er krav om 

ophold eller man tæller dage for ophold, udelader perioden 9. marts til 9. juni i 

regnestykket, med mulighed for forlængelse af dispensationsperioden frem til 

31.08.2020. 

 

Andre skatter og afgifter, der bør udskydes 

Der er behov for at udvide antallet af de indbetalinger, der udskydes. Det drejer sig især 

om: 

 

• Importtold, der næste gang skal betales den 15.04.2020. 

• Registreringsafgifter for bilforhandlerne, der næste gang skal betales den 

15.04.2020. 

• Vin- og spiritusafgiften. 

 

Fire pakker 
 

Dansk Erhvervs kommende økonomiske udspil  

 

Når Danmark gradvist genåbner, er det nødvendigt, at vi ser på de 

reform- og finanspolitiske tiltag, der er nødvendige for at få gang i 

væksten og den danske økonomi igen. 

 

I den kommende tid vil Dansk Erhverv præsentere i alt fire pakker, der 

kan understøtte de fire ben i BNP – den indenlandske efterspørgsel, 

forbruget, investeringer og produktion. Pakker og anbefalinger, der alle 

kan være med til sikre fremgang for dansk økonomi og varige 

forbedringer, som medvirker til øget optimisme, jobsikkerhed og højere 

indenlandsk forbrug. 

 

Pakke 1: Vi skal have gang i forbruget  

Dansk økonomi er i knæ. En fokuseret forbrugspakke skal holde hånden 

under danske arbejdspladser i de særligt hårdt ramte brancher og øge 

det indenlandske forbrug.  

 

Pakke 2: Konkurrenceevnen for dansk erhvervsliv skal forbedres 

En erhvervspakke der reducerer virksomhedernes byrder og afgifter 

sådan, at vi styrker virksomhedernes evne til at overleve en usædvanlig 

tid og derved opretholde arbejdspladser. 
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Pakke 3: Investeringspakke med grøn profil  

Investeringspakke, der skal sikre grønne og offentlige investeringer. 

Investeringerne skal bidrage til at genrejse økonomien og samtidig 

bidrage til klimaomstillingen.  

 

Pakke 4: Reformpakke der fremmer handlekraften  

Dansk Erhverv kalder på en reformdagsorden, der indeholder varige 

forbedringer af arbejdsmarkedet, skattesystemet, uddannelsessystemet 

og den offentlige sektor. Forslagene vil øge væksten og velstanden til 

gavn for den fælles velfærd og danskernes økonomiske sikkerhed. 

 


