
Coronavirus og din virksomhed –
Overblik og vejledning fra BUUS JENSEN

Som virksomhed har du mulighed for at få hjælp fra offentlige hjælpepakker:

▪ Kompensation til selvstændige.

▪ Kompensation for virksomhedens faste udgifter, herunder ved midlertidig 

lukning af virksomheden ved påbud.

▪ Lønkompensation for fyringstruet medarbejdere.

▪ Arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge.

▪ Udskydelse af betaling af skat og moms.

▪ Statsgaranterede lån.

Der vil løbende komme opdaterede vejledninger og eventuelt nye 

hjælpepakker fra det offentlige, hvorfor vi anbefaler at du orienterer dig på 

virksomhedsguiden.dk – vi vil selvfølgelig også forsøge at holde dig opdateret.

http://www.virksomhedsguiden.dk/


Kompensation til selvstændige

Hjælpepakke Er jeg omfattet? Hvad kan jeg få i hjælp? Praktiske forhold

Hvis coronavirus/covid-19 har ført til et 

omsætningstab i din virksomhed på mindst 

30 %, kan du som selvstændig med 

maksimalt 10 fuldtidsansatte få 

kompensation.

Gælder fra og med 9. marts til den 9. juni 

2020.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk.

Ordningen gælder for mindre virksomheder, 

hvor der maksimalt er 10 fuldtidsansatte.

For at være omfattet af ordningen, skal 

omsætningen mindst udgøre 15.000 kr. i 

gennemsnit pr. måned.

Kompensationen vil udgøre 75 % af din 

virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i 

omsætning.

Kompensationen til virksomhedsejeren kan 

dog maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og 

dermed i alt knap 70.000 kr. i en periode på 

tre måneder.

Hvis din ægtefælle også arbejder i 

virksomheden (medarbejdende ægtefælle), 

kan jeres virksomhed modtage 23.000 kr. pr. 

måned for hver af jer, dvs. 46.000 kr. om 

måneden i alt.

Man skal minimum eje 25 % af en 

virksomhed for at kunne modtage 

kompensation.

Man kan kun modtage kompensationen én 

gang. Ejer du flere virksomheder, kan du 

altså ikke kompenseres for hvert enkelt 

ejerforhold.

Du kan ikke få kompensation fra ordningen, 

hvis du også får kompensation fra andre 

ordninger til dækning af de samme udgifter.

Hvis du som selvstændig har ansatte, kan du 

samtidig modtage lønkompensation til 

eventuelle ansatte, der ellers står til at blive 

fyret.

Hvis din virksomheds omsætning ikke er 

faldet med 30 % i den ansøgte 

kompensationsperiode, eller hvis du har en 

personlig indkomst på over 800.000 kr. i 

2020, skal du betale støtten tilbage.

Ansøgningen skal foregå digitalt til 

Erhvervsstyrelsen.

Der er ikke krav om revisorerklæring. I stedet 

skal du afgive en tro- og loveerklæring.

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/er-din-omsaetning-faldet-som-foelge-af-coronaviruscovid-19/4087ea63-d8a1-4d55-91bb-5ac807afe301/


Kompensation for virksomhedens faste udgifter

Hjælpepakke Er jeg omfattet? Hvad kan jeg få i hjælp? Praktiske forhold

Midlertidig kompensation for din virksomheds 

faste udgifter.

Gælder fra og med 9. marts til den 9. juni 

2020.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk.

Alle virksomheder uanset virksomhedsform 

og branche kan søge om kompensation, 

såfremt:

• Du forventer, at din virksomhed kommer 

til at opleve et fald i omsætningen på 

mere end 40 % som følge af 

coronavirus/covid-19.

• Virksomhedens faste udgifter skal 

udgøre mindst 25.000 kr. i perioden fra 

9. marts til 9. juni 2020.

Din virksomhed kan få kompensation for en 

andel af sine faste udgifter, herunder fx 

husleje, renteudgifter og kontraktbundne 

udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter 

afhænger af din forventede nedgang i 

omsætningen:

• Nedgang 40-60 %: Kompensation 25 %

• Nedgang 60-80 %: Kompensation 50 %

• Nedgang 80-100 %: Kompensation 80 %

Desuden kan du få støtte til 80 % af dine 

udgifter til revisorpåtegning, hvis din 

ansøgning imødekommes.

Hvis din virksomheds omsætning bliver 

større eller mindre, end du forventede, sker 

der en efterregulering af kompensationen.

Ansøgningen skal foregå digitalt til 

Erhvervsstyrelsen.

I forbindelse med din ansøgning skal der 

udarbejdes en revisorerklæring.

Særligt for virksomheder lukket ved påbud.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk.

Alle virksomheder uanset virksomhedsform 

og branche, der er lukket ved påbud.

Virksomheder, der er lukket efter påbud ved 

bekendtgørelse, vil blive kompenseret med 

100% af de faste udgifter i påbudsperioden.

Ansøgningen skal foregå digitalt til 

Erhvervsstyrelsen.

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/har-du-brug-for-hjaelp-til-virksomhedens-faste-udgifter/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/har-du-brug-for-hjaelp-til-virksomhedens-faste-udgifter/668d7243-3b13-4b98-a35a-a61413490260/


Lønkompensation for fyringstruet medarbejdere

Hjælpepakke Er jeg omfattet? Hvad kan jeg få i hjælp? Praktiske forhold

Midlertidig lønkompensation for fyringstruede 

medarbejdere.

Gælder fra og med 9. marts til og med 8. juni 

2020.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk.

Alle virksomheder uanset virksomhedsform 

og branche, som står over for at varsle 

afskedigelser for minimum 30 % af 

medarbejderstaben eller mere end 50 

ansatte.

Som virksomhedsejer er du ikke selv 

omfattet af ordningen – også selvom du får 

løn fra virksomheden.

For fastansatte: Lønkompensationen udgør 

75 % af de samlede lønudgifter til de 

berørte medarbejdere, dog maksimalt 23.000 

kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansat.

For timelønnede: Lønkompensationen udgør 

90 %, dog maksimalt 26.000 kr. pr. 

måned pr. medarbejder.

Medarbejderen behøver ikke at være 

fuldtidsansat for at få kompensation.

De berørte medarbejdere skal hjemsendes 

og må ikke arbejde i kompensationsperioden, 

hvor der skal ydes fuld løn/pension.

Virksomheden må i kompensationsperioden 

ikke afskedige ansatte som følge af 

økonomiske årsager.

Den enkelte lønmodtager, som 

virksomheden søger lønkompensation til, 

skal anvende ferie og/eller afspadsering på i 

alt fem dage i kompensationsperioden.

Ansøgningen skal foregå digitalt til 

Erhvervsstyrelsen.

Når kompensationsperioden er udløbet, skal 

du dokumentere, at virksomheden har 

hjemsendt de berørte medarbejdere i den 

angivne periode. Dokumentationen skal ske 

med revisorbistand.

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/skal-din-virksomhed-varsle-afskedigelser/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/


Arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge

Hjælpepakke Er jeg omfattet? Hvad kan jeg få i hjælp? Praktiske forhold

Arbejdsgiverrefusion/sygedagpenge til 

selvstændige vedrørende fravær som følge 

af coronavirus/covid-19.

Gælder fra og med 27. februar 2020 til den 1. 

januar 2021.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk og 

star.dk.

Alle virksomheder uanset virksomhedsform 

og branche.

Arbejdsgiverens betaling for første sygedag 

bortfalder for medarbejdere, der har COVID-

19 eller er sendt i karantæne.

For personligt erhvervsdrivende, som får 

COVID-19, vil der være sygedagpenge fra 

første dag i stedet for efter to uger.

Anmeldelse af refusionskrav følger de 

sædvanlige regler og frister for anmeldelse af 

refusionskrav.

For personer sygemeldt af andre grunde end 

COVID-19 gælder de almindelige regler.

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/kan-jeg-faa-refusion-for-sygemeldte-medarbejdere-/2512f642-74bb-478e-9ffa-af2f6aeb321f/
https://star.dk/


Udskydelse af betaling af skat og moms

Hjælpepakke Er jeg omfattet? Hvad kan jeg få i hjælp? Praktiske forhold

B-skat for personligt erhvervsdrivende. Alle personligt erhvervsdrivende. Rate nr. 4 den 20. april 2020 rykkes til 22. 

juni 2020.

Rate nr. 5 den 20. maj 2020 rykkes til 21. 

december 2020.

Vi bistår gerne med gennemgang af dine 

forventede indkomstforhold for 2020.

A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for ansatte. Alle virksomheder uanset virksomhedsform. Virksomhedernes betalingsfrist udskydes i 

fire måneder.

Angivelsesfristerne er uændrede – forventes 

at køre automatisk.

Momsindbetalinger for små og mellemstore 

virksomheder.

Virksomheder uanset virksomhedsform med 

under 50 mio.kr. i omsætning.

Små og mellemstore virksomheder, der 

betaler månedsmoms som følge af 

restancer, får ikke udsættelse.

Kvartalsmoms: Oprindelig betalingsfrist den 

2. juni 2020 udskydes til den 1. september 

2020.

Halvårsmoms: Oprindelig betalingsfrist den 

1. september 2020 udskydes til den 1. marts 

2021.

Angivelsesfristerne er uændrede – forventes 

at køre automatisk.

Negativ moms kan angives umiddelbar efter 

afgiftsperiodens afslutning og udbetales 

senest tre uger efter.

Hvis virksomheden skylder penge på 

Skattekontoen eller hvis Skattestyrelsen 

udtager angivelsen til kontrol, kan der gå 

længere tid.

Momsindbetalinger for store virksomheder. Virksomheder uanset virksomhedsform med 

over 50 mio.kr. i omsætning.

Betalingsfrist udskydes én måned for store 

virksomheder, der er på månedsmoms.

Angivelsesfristerne er uændrede – forventes 

at køre automatisk.

Negativ moms kan angives umiddelbar efter 

afgiftsperiodens afslutning og udbetales 

senest 3 uger efter.



Statsgaranterede lån

Hjælpepakke Er jeg omfattet? Hvad kan jeg få i hjælp? Praktiske forhold

Statsgaranterede lån og driftskreditter.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk.

Virksomheder, hvis omsætning er påvirket af 

coronavirus/covid-19, kan søge om en 

garanti fra Vækstfonden på 70 % af lån og 

driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, 

herunder pengeinstitutter, leasingselskaber 

mv.

Der er oprettet to ordninger:

• SMV virksomheder (under 250 ansatte).

• Store virksomheder (over 250 ansatte).

For begge ordninger gælder det, at 

virksomheden skal have oplevet eller 

forvente et omsætningstab på minimum 

30%, og virksomheden skal leve op til en 

række specifikke krav for at kunne opnå en 

garanti.

Ansøgningen skal ske via din virksomheds 

eget pengeinstitut/leasingselskab.

Vi bistår gerne med rådgivning i forhold til 

kapitalstrukturen i din virksomhed og 

låneoptagelsen.

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/artikler/har-du-brug-for-en-laanegaranti/3b45ceac-2e72-477c-9fe1-e1d119c23b49/


Vi er der for dig!

BUUS JENSEN tager regeringens anbefalinger i forhold til Corona virus alvorligt og vores hverdag er derfor ændret markant i håb om at beskytte 

kunder, medarbejdere og dem omkring os. Vi er her, og vi arbejder med samme styrke – dog i en lidt anden form.

FLEKSIBILITET: Vores medarbejdere arbejder fortrinsvist hjemmefra og nogle medarbejdere skal passe børn hjemme i dagtimerne. Vores 

arbejdsform og de tider vi arbejder på, strækker sig derfor ekstra meget i denne tid.

KREATIVITET: Omkring fysiske møder med kunder og samarbejdspartnere – og internt må vi tænke kreativt og bruge telefonen og det virtuelle, hvor 

det kan lade sig gøre. Vi tager hurtigst mulig kontakt for at aftale, hvad der er mest hensigtsmæssigt i hvert enkelt tilfælde.

Hvis du har spørgsmål til konkrete opgaver, mødeaftaler eller andet, må du endelig ringe eller skrive.

Vi er der 100% for dig og for hinanden her hos BUUS JENSEN.

En kærlig tanke til dig og dine herfra.

Vi finder ud af det!

BUUS JENSEN

Statsautoriserede revisorer



Vi vil være mere end bare din revisor,
så ring gerne og fortæl os, hvordan det går

Arne Sørensen

Statsautoriseret revisor, partner

Mail: as@buusjensen.dk

Tel: 3913 1264 / 4091 6772

Benjamin Møller Obel

Statsautoriseret revisor

Mail: beo@buusjensen.dk

Tel: 3913 1260 / 2269 1281

Christoffer Jensen

Statsautoriseret revisor, partner

Mail: cj@buusjensen.dk

Tel: 3913 1249 / 2670 5303

Henrik Paaske

Statsautoriseret revisor, partner

Mail: hp@buusjensen.dk

Tel: 3913 1241 / 4055 2249

Lotte Nørskov

Statsautoriseret revisor, partner

Mail: ln@buusjensen.dk

Tel: 3913 1257 / 2087 7930

Michael Markussen

Statsautoriseret revisor, partner

Mail: mm@buusjensen.dk

Tel: 3913 1259 / 2020 6730

Søren Tholle

Statsautoriseret revisor, partner

Mail: st@buusjensen.dk

Tel: 3913 1265 / 2246 1220

Ulrik Nørskov

Statsautoriseret revisor, partner

Mail: un@buusjensen.dk

Tel: 3913 1256 / 4084 5900


