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Reviderede hjælpepakker
Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier er blevet enige om en ny aftale, der
forbedrer og forlænger hjælpen til danske lønmodtagere og virksomheder.
Et par nyheder skal fremhæves:
•

muligheden for et nyt rentefrit lån svarende til den A-skat og det AM-bidrag, der skal
afregnes i januar

•

“faste omkostninger light.” Det betyder, at virksomheder der søger om mindre end
100.000 kr. i støtte, ikke behøver en revisorpåtegning. De kan i stedet nøjes med at
sende dokumentation til Erhvervsstyrelsen.

Det er endnu uvist hvornår der foreligger den endelige og nødvendige bekendtgørelse for
lønkompensationsordningen og dermed også for åbning for virksomhedernes mulighed for
ansøgninger. Ordningen er ikke optimal, og virksomheden skal stadig selv betale mellem 10
og 25 %. af medarbejderes løn.
For virksomheder:
•

Udvidet adgang til kompensation for faste omkostninger light til tvangslukkede
enheder.

•

Der sættes 85 mio. kr. af til forenklinger og forbedringer af
kompensationsordningerne for faste omkostninger, faste omkostninger light samt
selvstændige mv. for at lette ansøgningsprocessen.

•

Der sættes 110 mio. kr. yderligere af i 2021 til den eksisterende omstillingspulje, som
bl.a. er målrettet turismeerhvervet og oplevelsesindustrien.

•

Ny rentefri A-skattelåneordning for SMV’er styrker likviditet med knap 7 mia. kroner.

•

Ny kompensationsordning til tvangslukkede, sæsonafhængige selvstændige og
kunstnere i julesæsonen samt pulje på 5 mio. kroner til dækning af sæsonbetonede
investeringer omkring julen.

•

Forlængelse af tabsramme i Rejsegarantifonden, som dækker træk på garantien for
de rejsebureauer, der måtte gå konkurs. Flere midler til Rejsegarantifondens
sekretariat.

•

Forlængelse af garantiordninger i Vækstfonden og EKF til SMV’er og større
virksomheder.

•

Flere midler til matchfinansieringsordninger i Vækstfonden til hhv. iværksættere i de
tidlige faser og venturevirksomheder.
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•

Omrejsende tivolier tvangslukkes og kan dermed få adgang til kompensation via
lønkompensationsordningen, faste omkostninger og selvstændigordningen på
samme vilkår som andre tvangslukkede virksomheder.

•

Midlertidig suspendering af G-dage ved ordinær arbejdsfordeling og hjemsendelse.

•

Iværksættelse af oplysningskampagne, der skal informere om mulighederne for at
søge kompensationsordningerne.

En lang række af de eksisterende målrettede kompensations- og garantiordninger bliver
desuden forlænget fra 1. februar 2021 til 28. februar 2021. Hvis de skærpede restriktioner
forlænges efter den 3. januar 2021, vil de generelle kompensationsordninger også blive
forlænget tilsvarende.
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