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Sidste Nyt
Regeringen og alle Folketingets partier har lyttet til de forskellige nødråb og er nu enige om at justere
hjælpepakkerne og tilføje nye tiltag, så kompensationen kan holde hånden under endnu flere virksomheder, selvstændige og arbejdspladser:
•
•
•
•
•
•

Kompensationsordningerne forlænges med en måned til og med d. 8. juli 2020.
Der indføres udvidede muligheder for at få kompensation, lavere minimumsgrænser og øgede
satser for kompensation.
Der bliver også etableret en ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og Bindkomster (kludetæppeøkonomi).
Indbetalt moms kan udbetales igen, som et rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder.
Det gælder også lønsumsafgift.
Midlertidig suspendering af loftet på skattekontoen for virksomhedernes indbetaling af A-skat,
moms mv.
Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020. Dette vil især gavne virksomheder der forsker og udvikler.

•
•
•
•
•

Etablering af en midlertidig matchfacilitet i Vækstfonden.
Eksport- og investeringspakke til styrkelse af danske eksportvirksomheder og fastholdelse af
danske arbejdspladser.
Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme.
Et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innobooster-ordning i 2020.
En midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med d.
30. juni.

Belært af erfaringerne fra annoncering af de oprindelige hjælpepakker skal vi nok væbne os med tålmodighed, inden vi ser aftalen omsat til konkrete tiltag. Der gik 3 uger fra støtteordningerne for mindre
virksomheder og selvstændige, under stor opmærksomhed blev annonceret, til Erhvervsstyrelsen åbnede for den sidste af de annoncerede kompensationsordninger og kun ganske få virksomheder har til
dato modtaget kompensation.
I den kommende tid vil jeg fortsat, løbende holde jer orienteret om udviklingen.

Et centralt område er forlængelsen af ordninger fra 9. juni til 8. juli.
Ansøgere vil skulle ansøge særskilt om kompensation for perioden 9. juni til 8. juli, dvs. virksomheder vil
skulle søge to gange. Først skal virksomheden inden 30. juni søge om kompensation for perioden indtil
8. juni 2020
Hvis virksomheden er berettiget til kompensation for perioden mellem 9. juni til 8. juli, skal virksomheden indsende en ny ansøgning.

Kompensation for faste omkostninger som følge af coronavirus/covid-19
Ordningen er nok den meste komplekse af kompensationsordningerne og der er annonceret ændringer,
som er fremhævet i det følgende:
Hvem kan søge?
Kompensationen kan søges af virksomheder i alle brancher, der har faste omkostninger for mindst
12.500 kr. (ændret fra 25.000 kr.) i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020, og derudover
•
•

forventer et fald i omsætningen på mindst 35 % i hele perioden, eller
i en periode har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i hele denne periode.

Hvor stor er kompensationen?
Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kompenseres med 100 pct. af virksomhedens faste
omkostninger, i det tidsrum forbuddet er gældende, hvis virksomheden ikke har haft omsætning i denne
periode.
Virksomheden kan maksimalt få udbetalt 110 mio. kr. i perioden 9. marts til 8. juli 2020. For de virksomheder, der er holdt åbent kompenseres med følgende procentsatser
Omsætningsnedgang
100 %
80 - 100 %
60 - 80 %
35 – 60 %

Kompensation
100 %
80 %
50 %
25 %

Kompensationen kan ikke overstige faldet i omsætningen. Hvis virksomhedens ikke har nogen omsætning eller resultat er negativt, bliver virksomhedens kompensation for faste omkostninger tilsvarende
reduceret.
De virksomheder, der grundet ekstraordinære omstændigheder har haft underskud i 2019 - og
derfor reduceres i kompensation - kunne anvende en anden referenceperiode for underskuddet
end 2019.

En stor del af virksomheder i vækst og udvikling vil fortsat være afskåret fra at få kompensation, da ikke
har omsætning og for et flertals vedkommende har underskud på driften.
Med nedsættelsen af minimumsbeløbet til kr. 4.166 kr./måned vil mange iværksættere og små selvstændige med meget lave omkostninger få bedre muligheder for at komme i betragtning til støtte.
Hvad er faste omkostninger
Faste omkostninger kan være afskrivninger, husleje, licenser, abonnementer, nødvendig vedligeholdelse, anden leje og leasing samt renteomkostninger.
Virksomheden kan ikke få kompensation for omkostninger, der dækkes af andre. Fx kan en virksomhed,
der har fremlejet en del af sit lejemål, alene få kompensation for nettolejen.
Der kun kan ydes kompensation for faste omkostninger, som virksomheden har anvendt og afholdt i
Danmark.
Hvis virksomheden fx køber it-løsninger i udlandet til at understøtte virksomhedens danske drift, kan
der ydes kompensation til disse omkostninger, da de er anvendt i Danmark.
Der ydes ikke kompensation for faste omkostninger i kompensationsperioden, som virksomheden med
rimelighed kan eller kunne have afværget.
Oplysninger i ansøgningen
Du skal beregne din virksomheds forventede omsætning i kompensationsperioden 9. marts til 8. juni
2020. Den består af
•
•

den omsætning du har fra 9. marts til tidspunktet for din ansøgning om kompensation
det du forventer at omsætte for fra ansøgningstidspunktet og indtil 8. juni.

Du skal oplyse virksomhedens omsætning i 2. kvartal 2019 som er referenceperioden (ligesom i ansøgning om kompensation for omsætningstab).
I ansøgningen angiver du, hvilke og hvor store dine faktiske omkostninger var for 1. december 2019 til
29. februar 2020.
Du skal angive virksomhedens forventede faste omkostninger for den periode, hvor virksomheden ansøger om kompensation, dvs. fra og med 9. marts til og med 8. juni.
Hvis de to omkostningstal afviger mere end 10% fra hinanden skal det begrundes. Det kan f.eks. være
udgifter, der kun betales en gang årligt.
Endelig skal du angive virksomhedens resultat, som det er opgivet i det årsregnskab, der er afsluttet efter 28. februar 2019. Hvis virksomhedens resultat er negativt, bliver virksomhedens kompensation for
faste omkostninger reduceret.
Revisor og krav til dokumentation
Oplysningerne i ansøgning skal godkendes af en uafhængig revisor. Revisor skal udarbejde en erklæring,
som indsendes sammen med virksomhedens ansøgning om kompensation. Revisor anvender den standarderklæring, som Erhvervsstyrelsen har udarbejdet.

Der ydes godtgørelse for 80 pct. af udgifterne til revisors erklæring, hvis virksomhedens ansøgning udløser kompensation. For at få godtgørelse for udgifterne til revisors erklæring, skal virksomheden vedlægge dokumentation, fx kopi af fakturaen fra revisor.
Så det er en god idé at få en aftale med en revisor før ansøgningsarbejdet, går i gang.
Virksomheden skal senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over den faktiske omsætning
samt virksomhedens faktiske faste omkostninger i kompensationsperioden til Erhvervsstyrelsen.
Hvis virksomhedens faktiske omsætningsnedgang eller faktiske faste omkostninger i perioden afviger fra
det i ansøgningen anførte, træffer Erhvervsstyrelsen på grundlag af den indsendte dokumentation afgørelse om efterregulering af den udbetalte kompensation. Efterreguleringen sker i opadgående eller nedgående retning, afhængigt af om virksomhedens oplysninger, har resulteret i, at Erhvervsstyrelsen har
udbetalt en for lav eller for høj kompensation. Erhvervsstyrelsen kan i kontroløjemed indhente oplysninger fra relevante offentlige registre, herunder Skatteforvaltningen.
Erhvervsstyrelsen kan kræve den udbetalte kompensation helt eller delvist tilbagebetalt, med tillæg af
renter. Og endelig vil retten til kompensation bortfalde, hvis virksomheden har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse eller har undladt at indsende dokumentation.
Ordningen forlænges til 9. juli 2020
Som beskrevet i afsnittet ovenfor vil det kræve fornyet ansøgning, hvis der søges om kompensation
for perioden efter 8. juni 2020.

Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til selvstændige
Fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 får firmaer en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til medarbejdere, der er fraværende som følge af coronavirus/covid-19.
Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus/covid-19. En
selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag.
Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere
betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.
Arbejdsgivere skal søge om den udvidede ret til refusion via Nemrefusion på virk.dk.
Selvstændigt erhvervsdrivende får også en udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus/covid-19. De kan anmelde deres fravær på en blanket (NR104c), som kan findes på virk.dk’s forside.
Blanketten skal indleveres til din bopælskommune.
Sygedagpengeforsikring
Hvis du eller din virksomhed er forsikret efter Sygedagpengelovens §55 udskydes opkrævningen 3 måneder til juli 2020 med en betalingsfrist på 4 uger.

Kompensationsordning for selvstændige, freelancere og små erhvervsvirksomheder
Selvstændige, freelancere og andre virksomheder med maksimalt 25 fuldtidsansatte kan få kompensation for tabt omsætning.
Hvem kan søge
Det er et krav for at blive kompenseret, at virksomheden højst har 25 (ændret fra 10) fuldtidsansatte og
oplevet mere end 30 % omsætningsnedgang under coronakrisen. Det er samtidig en betingelse, at virksomheden i gennemsnit har haft en gennemsnitlig omsætning i Danmark på mindst 10.000 kr. pr. måned i en forudgående periode.
Kompensationen er 90 (ændret fra 75) pct. af omsætningstabet og kan fortsat maksimalt udgøre 23.000
kr. om måneden pr. ejer/cpr-nummer. Det er et krav at man ejer mindst 25% af virksomheden.
Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr., hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.
Kompensationen kan højst gives i tre måneder fra den 9. marts til den 9. juni. Ordningen forlænges med
en måned, som beskrevet ovenfor, hvilket fordrer ny ansøgning.
Krav til ansøgning
Ordningen søges via virk.dk. Du logger på med dit NemID. Det er ikke muligt at andre, f.eks. din revisor,
søger for dig.
Du skal oplyse og dokumentere (opdelt på momspligtig og ikke -momspligtig omsætning)
•
•
•

årsomsætning 2019
omsætning i referenceperioden
forventet omsætning i kompensationsperiode 9. marts til og med 8. juni 2020

Referenceperioder
•
•
•
•

Hvis virksomheden har eksisteret mindst 1 år, er referenceperioden 1. april - 30. juni 2019
Hvis virksomheden har eksisteret under 1 år, er perioden 1.12.2019 til og med 29.02.2020
Hvis virksomheden er startet efter 1. december 2019, er perioden fra startdatoen og frem til
den 9. marts 2020
Hvis der er særlige omstændigheder, kan virksomheden selv vælge en periode på 3 måneder.

Har din virksomhed ikke eksisteret i hele 2019, skal du oplyse og dokumentere omsætningen for en anden periode og dokumentere, hvorfor den ikke er det.
Særlige omstændigheder
Under særlige omstændighed fx barsel eller alvorlig sygdom kan du vælge en anden periode som er repræsentativ for virksomhedens omsætning i referenceperioden. Hvis du gør det, skal du vedhæfte dokumentation for omsætningen i den selvvalgte periode samt begrundelse for de særlige omstændigheder.
Dokumentation

Dokumentationen for omsætning i referenceperioden kan være indberetning til SKAT.
Dokumentation for særlige omstændigheder kan være dokumentation fra offentlige myndigheder om
sygdom eller barsel.
Dokumentationen skal samles i én fil der uploades i forbindelse med ansøgningen.
Tro- og love erklæring
Bekræft tro- og love-erklæring om, at de indtastede oplysninger er retvisende.
Kontrol
Der kræves ikke revisorbistand for at få udbetalt kompensationen, men Erhvervsstyrelsen kan pålægge
enhver, der udtages til kontrol, at anvende revisorbistand fra en godkendt, uafhængig revisor.
Senest den 8. december 2020 indsende en opgørelse over den faktiske omsætnings-/indkomsttab fra
referenceperioden til kompensationsperioden. Der kan ske efterregulering og tilbagebetaling.
Kompensationen samt renter skal desuden tilbagebetales, hvis virksomhedsejerens personlige indkomst
for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr.
Hvis du allerede har søgt
Erhvervsstyrelsen vil frem til midten af maj køre videre med den nuværende ordning. Fra midt maj
åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse og
regulering af kompensationsgraden. Det er også der virksomheder med over 10 og maksimalt 25 fuldtidsansatte kan søge.

Ny ordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst
Der oprettes en ordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomster, såkaldt kludetæppeøkonomi.
Ordningens målgruppe er:
•
•

•
•
•
•

Freelancere mv. med blandet A- og B-indkomst, der som konsekvens af COVID-19 forventer at
opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct.
Personen skal have haft en A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år. Heraf stilles krav om,
at mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.
Krav om, at beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten højst må udgøre 55 pct.
Både A- og B-indkomsten kommer fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats. Der vil blive udarbejdet en positivliste over omfattede aktiviteter.
Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge eller supplerende dagpenge eller modtage
offentlige ydelser som fx kontanthjælp.
Krav om, at den årlige indkomst i 2020 ikke overstiger 800.000 kr. Ordningen retter sig mod
freelancere mv. med både A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit.

Personer, der opfylder ovenstående kan få kompensation for op til 90 pct. af deres forventede A- og Bindkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt
20.000 kr. pr. måned. Kompensationen er skattepligtig.
Den midlertidige kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst vil gælde fra og
med 9. marts til og med 8. juli 2020. Personen kan være omfattet af ordningen i maksimalt fire måneder.
Personen vil ikke kunne få kompenseret de samme tab fra flere forskellige støtteordninger indført som
følge af COVID-19 eller for tab, som med rimelighed kunne være undgået. Personer, der har mulighed
for at opnå kompensation både i ordningen for selvstændige og freelancere samt nærværende ordning
for freelancere mv. med både A- og B-indkomst, skal vælge, hvilken ordning de søger i.
Personer, som har søgt ordningen for selvstændige og freelancere men endnu ikke har fået udbetalt
kompensation, kan vælge at fortryde ansøgningen, og i stedet søge den midlertidige ordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomst. Kompensation, der allerede er udbetalt i ordningen for selvstændige og freelancere, vil blive modregnet.

Betalingsfristerne for skat og moms er forlænget
Virksomheders betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag forlænges for månederne april, maj og juni 2020
med 4 måneder til august, september og oktober. Lønnen skal beregnes og indberettes som normalt.
Selvstændiges og freelanceres B-skat betaling for april og maj 2020 får også udskudt betalingsfristen, så
betalingen skal ske henholdsvis den 22. juni 2020 og 21. december 2020.
Udover at få udsat betaling B-skat opfordres selvstændigt erhvervsdrivende og freelancere til at tjekke
deres forskudsopgørelse og eventuelt reducere i indtægten.
Moms
Herudover udskydes betalingsfristen for virksomheder, der afregner moms månedligt, for 3 måneder
(marts, april og maj 2020) med 30 dage.
For virksomheder, der betaler moms kvartalsvist, sammenlægges 1. og 2. kvartal 2020, så 2. kvartals indberetnings- og betalingsfrist bliver 1. september 2020.
For virksomheder, der betaler moms halvårligt, sammenlægges 1. og 2. halvår, så 2. halvårs indberetnings- og betalingsfrist bliver først 1. marts 2021.
Selv om indberetningsfristen udskydes vil jeg anbefale, at du indberetter momsen til tiden. Det kunne jo
være, at du på grund af omsætningsfaldet skal have penge retur.
Skattekontoen
Endelig får virksomhederne mulighed for et ubegrænset beløb stående på Skattekontoen i en periode
frem til 1. april 2021. Der beregnes ikke rente af indeståendet, heller ikke negativ.

Udbetaling af indbetalt moms og lønsumsafgift
Fra den 4. maj kan mindre virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for 2019 anmode
om udbetaling af den indbetalte moms eller lønsumsafgift (metode 4).
Lånet ydes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales senest 1. april 2021.

Lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked

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.
Du søger på virk.dk, hvor der logges ind med en NemID signatur, der tilhører virksomheden. Der vælges
mellem om virksomheden har mere eller mindre en 25 ansatte, der ansøges for. Der indtastes CPR
numre på de berørte medarbejdere og systemet finder lønoplysningerne direkte i e-indkomst hos SKAT.
Virksomhederne kan anvende lønkompensationsordningen, hvis de fravælger eksisterende muligheder
for hjemsendelse uden løn.
Du skal ligeledes angive, at du lever op til følgende betingelser:
• Hjemsendelsen af medarbejderne skyldes Coronavirus/COVID 19

• Virksomheden finansieres ikke 50% eller derover af offentlige tilskud
• Medarbejdere, der søges kompensation for, skal have arbejdssted i Danmark
• Ejere af virksomheden kan ikke få kompensation i denne ordning. Se i stedet ordningen Kompensation
for selvstændige og mindre erhvervsdrivende.
Beløbsgrænsen er sat op til 30.000 kr. per medarbejder/md. Det gælder både for dem, der har søgt, og
dem, der påtænker at søge om lønkompensation.
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge den midlertidige lønkompensationsordning med en måned, så den gælder frem til og med 8. juli.
Ordningen bliver dertil justeret, så muligheden for at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob
bliver ens, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.
Fra midt maj åbnes en ny ansøgningsrunde, hvor alle virksomheder kan søge igen med henblik på forlængelse.
Indtil den nye ansøgningsrunde åbner, vil du fortsat kunne søge efter de nuværende regler. Denne
vejledning angår de nuværende regler. Vejledningen vil blive opdateret, når den nye ansøgningsrunde
åbner.

National platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme
En etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme, skal gøre det
lettere at rejse donationer og reward-baserede bidrag via crowdfunding.
Platformen etableres som en midlertidig løsning indtil udgangen af 2020. Rammerne for etablering af en
national platform vil skulle undersøges nærmere, herunder hvordan der sikres et effektivt samspil med
de eksisterende private platforme, der ikke på sigt fører til uhensigtsmæssig konkurrence.

Matchfinansieringstiltag i Vækstfonden
Udviklingen af iværksætter- og vækstvirksomheder kræver løbende tilførsel af risikovillig kapital – enten
i form af risikovillig lånefinansiering eller egenkapitalfinansiering. Bankfinansiering er for disse virksomheder ikke en mulighed, selv under en normal konjunktursituation, og derfor kan de ikke nyde godt af de
garantiprodukter, der er udviklet til at understøtte bankernes driftsfinansiering af de danske virksomheder under COVID-19-krisen.
I stedet er virksomhederne afhængige af risikovillige private investorer. Både Vækstfonden og virksomhederne oplever imidlertid, at COVID-19-krisen betyder, at de private investorer trækker sig fra markedet eller udskyder deres aftalte finansieringer. Samlet set betyder det, at der er en markant øget efterspørgsel efter Vækstfonden som investor og långiver.
Matchfinansieringsordning

Der oprettes nye særlige matchfinansieringsordninger i Vækstfonden, der skal imødegå de særlige finansieringsudfordringer, iværksættere og venturevirksomheder oplever som følge af COVID-19-krisen.
Til iværksættere i de tidligere faser vil Vækstfonden etablere en matchfacilitet, der dels kan sikre virksomhederne den nødvendige finansiering, dels kan bidrage til at fastholde de private investorer inde i
markedet så vidt muligt.
Vækstfonden finansierer mellem 75 og 100 pct. på porteføljeniveau af kapitaltilførslen med lån, mens
den resterende finansiering ydes i form af egenkapital eller lånefinansiering fra private investorer. Det
vil sige, at staten på porteføljeniveau som minimum tilbyder 1:3-matching og for nogle virksomhedstyper tilbyder fuld statslig finansiering.
Til venturevirksomhederne vil Vækstfonden tilbyde matchlån med en høj risikoprofil for at gøre lånene
attraktive til at kunne trække de private investorer med i finansieringssamarbejder og længere ud på
risikokurven. Vækstfonden forventes at medfinansiere op til 75 pct. af lånene (1:3-matching), dvs. der vil
være forudsætning om en vis medfinansiering i form af egenkapital eller lånefinansiering fra private investorer. Begge produkter vil være afgrænset til 2020.
Dermed får de private investorer en konkret tilskyndelse til at blive på markedet under krisen, da muligheden for gunstig supplerende statslige finansiering bortfalder, hvis de venter for længe. Uagtet disse
tiltag vurderes der at være et betydeligt behov for, at Vækstfonden i særligt 2020 og 2021 kan lukke de
huller i markedet, de private investorer efterlader.
Derfor vil Vækstfonden øge sine fondsinvesteringer og direkte linvesteringer markant for at afbøde de
negative konsekvenser af, at de private investorer trækker opad eller helt ud af markedet for risikovillig
kapital. Indsatsen skal omfatte opjustering af Vækstfondens aktiviteter i nye såvel som eksisterende
fonde samt Vækstfondens direkte investeringer i eksisterende porteføljevirksomheder og nye virksomheder.
Vækstfonden vil så vidt muligt sikre sig matching fra private investorer, men vil kunne tilbyde fuld statslig finansiering i de tilfælde, det findes nødvendigt.

Garantiordning for nye lån
Der etableret en garantiordning, som giver store virksomheder mulighed for at få en statsgaranti på 70
% af bankernes nye udlån til at dække omsætningstab som følge af coronavirus/covid-19.
Der arbejdes desuden på at etablere en garantiordning på særligt favorable vilkår for små og mellemstore virksomheder. For at være omfattet af ordningerne skal virksomheden have oplevet eller forvente
et omsætningstab på over 30 pct. som følge af coronavirus/covid-19.
De konkrete regler for garantiordningen for små og mellemstore virksomheder er stadig under udarbejdelse, så ordningen er endnu ikke trådt i kraft. Der er desuden en mulighed for, at kriterier ændres.
Ordningen administreres af Vækstfonden.

Hjælp til coronaramte eksportvirksomheder
Danske eksportvirksomheder, der er plaget af coronakrisen, kan nu få en hjælpende hånd fra EKF Danmarks Eksportkredit. Det sker i form af to konkrete initiativer over for eksportvirksomheder.
Det ene henvender sig til virksomheder med likviditetsproblemer, mens det andet skal sikre, at virksomhederne fortsat kan få forsikret deres eksportordrer hos privat kreditforsikring. De to tiltag kan hjælpe
flere hundrede virksomheder bedre gennem krisen ved hjælp af lån via banker til drift for i første omgang 1,25 mia. kr. og forsikring af eksportordrer for et lignende beløb.
Desuden fordobles Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling i 2021 med henblik på afholdelse af
erhvervsfremstød.
Og endvidere oprettes en taskforce i Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet, der skal hjælpe
dansk erhvervsliv bedst muligt gennem COVID19-krisen ved at bidrage til fastholdelsen af markedsandele samt udenlandske investeringer.

Hvis du vil vide mere
Denne gennemgang er ikke udtømmende for de mange forskellige initiativer, der er iværksat for at afbøde effekten af den igangværende COVID 19 krise. Du kan med fordel søge yderligere oplysninger på
virksomhedsguiden.dk
Du er naturligvis også velkommen til at kontakte mig på ep@envisor.dk
24.04.2020/ Erik Plinius, ENVISOR
(opdateres løbende)

