
HJÆLPEPAKKER - CORONAVIRUS
FLEXTRAFIK
Regeringen har vedtaget en række hjælpepakker til selvstændige erhvervsdrivende, som 
er økonomisk hårdt ramt pga. coronavirus.

I dette dokument har Midttrafik lavet en oversigt over hjælpepakkerne, samt henvisning 
til, hvor der kan søges yderligere informationer. 

Oversigten er alene beregnet til generel vejledning og stilles til rådighed uden nogen form 
for garanti. Midttrafik kan ikke holdes ansvarlig for oversigtens indhold.

Der henvises i stedet til at søge opdateret og uddybende information på 
www.virksomhedsguiden.dk og til at søge ekstern rådgivning efter behov.

Opdateret 31/3/2020

http://www.virksomhedsguiden.dk/


Vognmænd uden ansatte
• Kompensation for virksomhedens faste 

udgifter
• Kompensation for selvstændige
• Udskydelse af betalingsfrister for B-skat og 

moms 
• Sygedagpengerefusion 
• Lånegaranti
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Vognmænd med ansatte
• Lønkompensation ved hjemsendelse
• Kompensation for virksomhedens faste 

udgifter
• Kompensation for selvstændige
• Udskydelse af betalingsfrister for A-skat, 

AM-bidrag, B-skat og moms
• Sygedagpengerefusion
• Lånegaranti

OVERBLIK OVER HJÆLPEPAKKER

På de følgende sider kan læses mere om hjælpepakkernes indhold.  
For uddybning og ansøgning om hjælpepakker se www.virksomhedsguiden.dk

http://www.virksomhedsguiden.dk/
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VOGNMÆND MED ANSATTE



• Omfatter virksomheder, der  står over for at varsle afskedigelser for 
• minimum 30 % af medarbejderne eller 
• mere end 50 medarbejdere

• Lønkompensationens størrelse:
• Fastansatte: 75% af de samlede lønudgifter, dog maks. 23.000 kr. pr måned pr. 

fuldtidsansat
• Medarbejdere behøver ikke at være fuldtidsansatte for, at der ydes 

kompensation
• Timelønnede: 90%, dog maks. 26.000 kr. pr måned pr. medarbejder

• Periode, hvor den kan ansøges om midlertidig lønkompensation
• 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020
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LØNKOMPENSATION - SIDE 1 AF 4



• Krav for at kunne få lønkompensation 
• Virksomheden skal betale fuld løn inkl. pension til medarbejderne i kompensationsperioden
• Fyrringstruede medarbejdere hjemsendes i perioden og må ikke arbejde

• Medarbejderne skal i perioden holde 5 dages afspadsering, ferie eller tjenestefri uden løn - disse 
5 dage er ikke omfattet af lønkompensation

• Der må i perioden, der søges lønkompensation for, ikke fyres medarbejdere som følge af økonomiske 
årsager

• Løsarbejdere er ikke omfattet
• Alle typer medarbejdere, hvor der foreligge en kontrakt er omfattet, herunder elever/lærlinge og 

ansatte i tidsafgrænsede ansættelser
• Medarbejderne skal være ansat før den 9. marts 2020
• Der indsendes én ansøgning for hele perioden. Hjemsendes yderligere medarbejdere kan indsendes 

supplerende ansøgning
• Medarbejdere, der er varslet opsagt, kan kun indgå i lønkompensationsordningen, hvis varslingen 

trækkes tilbage inden virksomheden indtræder i ordningen
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LØNKOMPENSATION - SIDE 2 AF 4



• Ansøgningens indhold 
• For hver medarbejder, der hjemsendes oplyses:

• CPR-nummer
• Fulde navn
• Periode start (første dag med kompensation)
• Periode slut (sidste dag med kompensation)
• Ansættelsestype (hhv. funktionær, ikke-funktionær eller elev/lærling)
• Månedsløn (i kr.)
• Antal dage undtaget (dage der ikke søges om kompensation)
• Beskæftigelsesgrad (i timer), hvor 37 timer (eller derover) svarer til fuldtid

• Desuden skal vedlægges følgende:
• Ansættelseskontrakt på nyansatte

• Digital ansøgning til Erhvervsstyrelsen på www.virksomhedsguiden.dk
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LØNKOMPENSATION - SIDE 3 AF 4

http://www.virksomhedsguiden.dk/


• Dokumentation
• I en efterfølgende kontrolfase skal det bl.a. kunne dokumenteres

• at virksomheden har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode
• at medarbejderne var ansat før den 9. marts 2020

• Dokumentationen skal ske med revisorbistand
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LØNKOMPENSATION - SIDE 4 AF 4



• Omfatter virksomheder: 
• Med forventet omsætningsfald på mere end 40% som følge af Coronavirus
• De faste udgifter udgør minimum 25.000 kr. i perioden 9. marts 2020 til og med 8. 

juni 2020 

• Midlertidig kompensation for virksomhedernes faste udgifter omfatter fx
• Husleje
• Renteudgifter
• Kontraktbundne udgifter (uopsigelige), fx leasing

• Periode, hvor den kan ansøges om kompensation for faste udgifter:
• 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020
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KOMPENSATION FOR FASTE UDGIFTER - SIDE 1 AF 3



• Kompensationens størrelse afhænger af faldet i omsætningen
• Omsætningsnedgang på 40-60%: Kompensation 25 %
• Omsætningsnedgang på 60-80%: Kompensation 50 %
• Omsætningsnedgang på 80-100%: Kompensation 80 %
• Hvis virksomhed er påbudt lukket, kompenseres 100 % af faste udgifter

• Dertil ydes 80 % i støtte til revisiorpåtegning, hvis ansøgningen imødekommes
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KOMPENSATION FOR FASTE UDGIFTER - SIDE 2 AF 3



• Ansøgning skal indeholde:
• Revisorpåtegnet opgørelse over faste udgifter de tre foregående måneder
• Opgørelse for perioden over den forventede omsætningsnedgang som følge af Coronavirus med 

reference til samme periode i 2019
• Virksomheden bekræfter på tro og love at omsætningen er faldet
• Digital ansøgning til Erhvervsstyrelsen - der kommer nærmere info om ansøgningens indhold på 

www.virksomhedsguiden.dk

• Kontrol
• Ved udgangen af perioden kontrollerer Erhvervsstyrelsen om omsætningsfaldet har været som 

forventet – ellers sker der en efterregulering. 
• Kontrollen udføres på baggrund af momsindberetninger
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KOMPENSATION FOR FASTE UDGIFTER - SIDE 3 AF 3

http://www.virksomhedsguiden.dk/


• Omfatter virksomheder: 
• Med maks. 10 ansatte
• Omsætning udgør mindst 15.000 kr. pr. måned
• Omsætningstab på minimum 30 %

• Krav for at kunne få kompensation
• Ejers personlige indkomst må ikke overstige 800.000 kr. i regnskabsåret 2020
• Man skal minimum eje 25 % af virksomheden for at kunne modtage kompensation
• Fire ejere, der hver ejer 25 %, vil maksimalt kunne modtage 23.000 kr. pr. måned pr. ejer
• Virksomhedens skal have været oprettet senest 1. februar 2020

• Periode, hvor der kan ansøges om kompensation 
• 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020

31-03-2020 11

KOMPENSATION FOR SELVSTÆNDIGE - SIDE 1 AF 2



• Kompensationens størrelse
• Kompensationen vil udgøre 75 % af virksomhedens gennemsnitlige månedlige tab i 

omsætning
• Kompensationen til virksomhedsejeren kan dog maksimalt være 23.000 kr. pr. måned

• Ansøgning
• Forventet omsætningstab oplyses ved ansøgning

• Vejledning til opgørelse af omsætningstab kommer senere på 
www.virksomhedsguiden.dk

• Begrundelse for, at omsætningstabet er en konsekvens af Coronavirus
• Tro- og loveerklæring
• Digital ansøgning til Erhvervsstyrelsen - der kommer nærmere info om ansøgningens 

indhold på www.virksomhedsguiden.dk
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KOMPENSATION FOR SELVSTÆNDIGE - SIDE 2 AF 2

http://www.virksomhedsguiden.dk/
http://www.virksomhedsguiden.dk/


• A-skat og Arbejdsmarkedsbidrag (Betalingsfrist udskydes - indberetningsfrist er uændret)
• Betalingsfristen 11. maj  rykkes til 10. september 2020
• Betalingsfristen 10. juni  rykkes til 12. oktober 2020
• Betalingsfristen 10. juli  rykkes til 10. november 2020

• B-skat
• Betalingsfrist 20. april 2020  udskydes til 22. juni 2020
• Betalingsfrist 20. maj 2020  udskydes til 21. december 2020

• Moms
• Halvårlig moms: 1. og 2. halvår 2020 sammenlægges, så betalingsfristen bliver 1. marts 2021 for begge 

halvår
• Kvartalsvis moms: 1. og 2. kvartal 2020 sammenlægges, så betalingsfristen bliver 1. september 2020 for 

begge kvartaler
• Hver enkelt periode skal indberettes på hver sin indberetning

• Se mere op www.virksomhedsguiden.dk og www.skat.dk/corona
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UDSKYDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG, B-SKAT OG MOMS

http://www.virksomhedsguiden.dk/
http://www.skat.dk/corona


• Sygedagpengerefusion fra 1. sygedag
• Der ydes refusion til arbejdsgivere for udbetalt løn og sygedagpenge i de første 30 dage 

(arbejdsgiverperioden) som følge af sygdom pga. Coronavirus
• Selvstændigt erhvervsdrivende kan få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter 

den almindelige egenperiode på 2 uger som følge af sygdom pga. Coronavirus
• For personer sygemeldt af andre grunde end Coronavirus gælder de almindelige regler

• Periode med særlige regler om sygedagpengerefusion:
• 27. februar 2020 til og med 31. december 2020

• Ansøgning om refusion: se mere på www.virksomhedsguiden.dk
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SYGEDAGPENGEREFUSION

http://www.virksomhedsguiden.dk/


• Omfattede virksomheder:
• Virksomheder, hvis omsætning er påvirket af Coronavirus, kan søge om en garanti fra 

Vækstfonden på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, 
herunder pengeinstitutter, leasingselskaber mv.

• Krav: 
• For at komme i betragtning skal virksomheden have oplevet eller forvente et 

omsætningstab på minimum 30 %.

• Se mere på www.virksomhedsguiden.dk og www.vf.dk/covid-19

31-03-2020 15

LÅNEGARANTI 

http://www.virksomhedsguiden.dk/
http://www.vf.dk/covid-19
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VOGNMÆND UDEN 
ANSATTE



• Omfatter virksomheder: 
• Med forventet omsætningsfald på mere end 40 % som følge af Coronavirus
• De faste udgifter udgør minimum 25.000 kr. i perioden 9. marts 2020 til og med 8. 

juni 2020 

• Midlertidig kompensation for virksomhedernes faste udgifter omfatter fx
• Husleje
• Renteudgifter
• Kontraktbundne udgifter (uopsigelige), fx leasing

• Periode, hvor den kan ansøges om kompensation for faste udgifter:
• 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020
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KOMPENSATION FOR FASTE UDGIFTER - SIDE 1 AF 3



• Kompensationens størrelse afhænger af faldet i omsætningen
• Omsætningsnedgang på 40-60 %: Kompensation 25 %
• Omsætningsnedgang på 60-80 %: Kompensation 50 %
• Omsætningsnedgang på 80-100 %: Kompensation 80 %
• Hvis virksomhed er påbudt lukket, kompenseres 100 % af faste udgifter

• Dertil ydes 80 % i støtte til revisiorpåtegning, hvis ansøgningen imødekommes
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KOMPENSATION FOR FASTE UDGIFTER – SIDE 2 AF 3



• Ansøgning skal indeholde:
• Revisorpåtegnet opgørelse over faste udgifter de tre foregående måneder
• Opgørelse for perioden over den forventede omsætningsnedgang som følge af 

Coronavirus med reference til samme periode i 2019
• Virksomheden bekræfter på tro og love at omsætningen er faldet
• Digital ansøgning til Erhvervsstyrelsen - der kommer nærmere info om ansøgningens 

indhold på www.virksomhedsguiden.dk

• Kontrol
• Ved udgangen af perioden kontrollerer Erhvervsstyrelsen om omsætningsfaldet har været 

som forventet – ellers sker der en efterregulering. 
• Kontrollen udføres på baggrund af momsindberetninger
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KOMPENSATION FOR FASTE UDGIFTER - SIDE 3 AF 3

http://www.virksomhedsguiden.dk/


• Omfatter virksomheder: 
• Med maks. 10 ansatte
• Omsætning udgøre mindst 15.000 kr. pr. måned
• Omsætningstab på minimum 30 %

• Krav for at kunne få kompensation
• Ejers personlige indkomst må ikke overstige 800.000 kr. i regnskabsåret 2020
• Man skal minimum eje 25 % af virksomheden for at kunne modtage kompensation
• Fire ejere, der hver ejer 25 %, vil maksimalt kunne modtage 23.000 kr. pr. måned pr. ejer
• Virksomhedens skal have været oprettet senest 1. februar 2020

• Periode, hvor der kan ansøges om kompensation 
• 9. marts 2020 til og med 8. juni 2020

31-03-2020 20

KOMPENSATION FOR SELVSTÆNDIGE - SIDE 1 AF 2



• Kompensationens størrelse
• Kompensationen vil udgøre 75 % af virksomhedens gennemsnitlige månedlige tab i 

omsætning
• Kompensationen til virksomhedsejeren kan dog maksimalt være 23.000 kr. pr. måned

• Ansøgning
• Forventet omsætningstab oplyses ved ansøgning

• Vejledning til opgørelse af omsætningstab kommer senere på 
www.virksomhedsguiden.dk

• Begrundelse for at omsætningstabet er en konsekvens af Coronavirus
• Tro- og loveerklæring
• Digital ansøgning til Erhvervsstyrelsen - der kommer nærmere info om ansøgningens 

indhold på www.virksomhedsguiden.dk
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KOMPENSATION FOR SELVSTÆNDIGE - SIDE 2 AF 2
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• B-skat
• Betalingsfrist 20. april 2020  udskydes til 22. juni 2020
• Betalingsfrist 20. maj 2020  udskydes til 21. december 2020

• Moms
• Halvårlig moms: 1. og 2. halvår 2020 sammenlægges, så betalingsfristen bliver 1. marts 

2021 for begge halvår
• Kvartalsvis moms: 1. og 2. kvartal 2020 sammenlægges, så betalingsfristen bliver 1. 

september 2020 for begge kvartaler
• Hver enkelt periode skal indberettes på hver sin indberetning

• Se mere op www.virksomhedsguiden.dk og www.skat.dk/corona
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UDSKYDELSE AF B-SKAT OG MOMS
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http://www.skat.dk/corona


• Sygedagpengerefusion fra 1. sygedag
• Selvstændigt erhvervsdrivende kan få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for 

efter den almindelige egenperiode på 2 uger som følge af sygdom pga. Coronavirus
• For personer sygemeldt af andre grunde end Coronavirus gælder de almindelige 

regler

• Periode med særlige regler om sygedagpengerefusion:
• 27. februar 2020 til og med 31. december 2020

• Ansøgning om refusion: se mere på www.virksomhedsguiden.dk
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SYGEDAGPENGEREFUSION
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• Omfattede virksomheder:
• Virksomheder, hvis omsætning er påvirket af Coronavirus, kan søge om en garanti fra 

Vækstfonden på 70 % af lån og driftskreditter ydet af finansieringsinstitutter, 
herunder pengeinstitutter, leasingselskaber mv.

• Krav: 
• For at komme i betragtning skal virksomheden have oplevet eller forvente et 

omsætningstab på minimum 30 %.

• Se mere på www.virksomhedsguiden.dk og www.vf.dk/covid-19

31-03-2020 24

LÅNEGARANTI 
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