• https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/
temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
• https://indberet.virk.dk/
• https://skat.dk/corona
• https://vf.dk/finansiering/covid-19-garanti-smv/
• https://www.ekf.dk/om-ekf/ekf-sforretning/nyheder/2020/ekf-klar-med-likviditet-tilflere-hundrede-coronaramte-smv-er
• https://ehhs.dk/

Webinar om Corona
”Selvstændige”hjælpepakken
6. april 2020

15:00

Ole Meyer, Erhvervshus
Hovedstaden

Velkommen

15:05

Michaela Buur Schæffer Juul,
Lou Advokater

Lovpakken om hjælpepakken for selvstændige
Status
Hovedindhold
Konkret brug

15:30

Lasse Glyngø Jensen, PwC
Simon Tøgersen Christensen, PwC

Skat, moms, regnskab

15:45

Ole Meyer, Erhvervshus Hovedstaden

Spørgsmål fra Q&A til panelet

Vigtig information til
Ole Meyer, Erhvervshus Hovedstaden
virksomheder

Afslutning

COVID-19
KOMPENSATIONSORDNING FOR
SELVSTÆNDIGE

LOU Advokater
Michaela Buur Schæffer Juul

INDLEDENDE


Åbnet for ansøgninger den 1. april 2020




Periode: 9. marts 2020 til 8. juni 2020


SIDE 4

Ansøgningsfrist den 30. juni 2020

Der skal søges for den fulde periode

HVEM ER OMFATTET?


Selvstændig?


Virksomhedsejer (fysisk person), uanset virksomhedsform





Registreret som fuldt ansvarlig deltager for en enkeltmandsvirksomhed i CVR
Registreret som reel ejer i en virksomhed registreret i CVR



Virksomhed registreret i CVR senest den 9. marts 2020



25 % ejerskab og beskæftiget i virksomheden i væsentlig grad

Freelancere


Selvstændige uden CVR-nr. ved fald i B-indkomst



Maksimalt 10 fuldtidsansatte



Omsætningstab på minimum 30 % i kompensationsperioden samt
omsætningskrav på gennemsnitligt 10.000 kr. pr. md. tidligere.

OMSÆTNING



Forventet omsætningsnedgang
Efterfølgende regulering



Omsætningskrav på 10.000 kr. pr. md




I gennemsnit i 2019
10. marts 2019 til og med 9. marts 2020
Stiftelsestidspunktet og frem til og med 9. marts 2020




Omsætningstab på minimum 30 % i kompensationsperioden


Referenceperioder:




fra og med 1. april 2019 til og med 30. juni 2019
fra og med 1. december 2019 til og med 29. februar 2020
fra stiftelsestidspunktet og frem til den 9. marts 2020



SIDE 6

minimum én hel måned.

minimum én hel måned.

Nystartede virksomheder

OMSÆTNING - fortsat


Særlige omstændigheder kan begrunde anden opgørelsesperiode



Skal opgøres ud fra de samme principper som i senest godkendte
regnskab



Anden indkomst




SIDE 7

< 800.000 kr. i 2020

Tabsbegrænsningspligt

HVAD UDGØR KOMPENSATIONEN?


75 % af omsætningstabet



Dog maksimalt 23.000 kr. pr. md. (pr. ejer)


Kompensationen er skattepligtig

MEDHJÆLPENDE ÆGTEFÆLLE?


Hvornår er man medhjælpende ægtefælle?




beskattet som medarbejdende ægtefælle (årsopgørelse)
indtrådt senere  dokumentation for den medarbejdende ægtefælles deltagelse i
virksomhedsdriften
Ægtefællen skal have deltaget væsentligt i driften af virksomheden senest den 9.
marts 2020.



Tæller ikke med i opgørelsen af antal ansatte



Den maksimale kompensation fordobles (46.000 kr.)



Anden indkomst < 800.000 kr. i 2020

SIDE 9

ANDRE STØTTEORDNINGER?


Kan jeg anvende andre hjælpepakker også?



SIDE 10

Ja, men du kan ikke få kompensation fra ordningen, hvis du også får kompensation
fra andre ordninger til dækning af de samme udgifter.
Du kan ikke få kompensation for tab, der godtgøres på anden vis.

TASK FORCE til erhvervslivet
LOU Advokater har etableret en Task Force til at
bistå erhvervslivet med de juridiske spørgsmål,
der melder sig som følge af Corona-situationen.
Læs mere her:
https://www.lou.dk/nyheder/lou-corona-taskforce/

Moms og skat
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Frister for indbetaling af moms
Folketinget har den 17. marts 2020 vedtaget hjælpepakken på skatteområdet i forbindelse
med COVID-19.
Momskredittiden for virksomheder, der afregner månedsvist, forlænges midlertidigt med en
måned, hvorefter fristen for at angive og betale vil være følgende:
Momsperiode

Gældende frist

Ny frist

Marts 2020

27. april 2020

25. maj 2020

April 2020

25. maj 2020

25. juni 2020

Maj 2020

25. juni 2020

27. juli 2020

Juni 2020

17. august 2020

17. august 2020 (ingen ændring)

Footer

PwC
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Frister for indbetaling af moms - kvartal
Kvartalsafregning
● Disse virksomheder får lov – men ikke pligt – til at samle momstilsvaret for januar og
april kvartal 2020 og angive og betale momsen senest den 1. september 2020.
● Virksomheden får dermed 3 måneders yderligere frist til at betale momsen for januar
kvartal.
● Hvis momstilsvaret for januar kvartal er negativt, behøver virksomheden ikke vente med
at indsende momsangivelsen for perioden. Den må gerne indsendes, så snart vi når den
1. april og skal behandles af Skattestyrelsen efter de normale regler for negative
momstilsvar.

Footer

PwC
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Frister for indbetaling af moms - halvår
Halvårsafregning
● Disse virksomheder får lov – men ikke pligt – til at samle momstilsvaret for hele 2020 og
angive og betale momsen senest den 1. marts 2021.
● Virksomheden får dermed 6 måneders yderligere frist til at betale momsen for 1. halvår
af 2020.
● Hvis momstilsvaret for 1. halvår af 2020 er negativt, behøver virksomheden ikke vente
med at indsende momsangivelsen for perioden. Den må gerne indsendes, så snart vi
når den 1. juli og skal behandles af Skattestyrelsen efter de normale regler for negative
momstilsvar.

Footer

PwC
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Frister for indbetaling af skatter
Virksomhedernes betalingsfrist for indeholdt A-skat og AM-bidrag for april, maj og juni 2020
forlænges, så beløbet først skal betales fire måneder senere end normalt.
For store virksomheder, der afregner ultimo måneden, gælder følgende nye betalingsfrister:
Afregningsperiode

Indberetningsfrist

Betalingsfrist

April 2020

30. april 2020

31. august 2020

Maj 2020

29. maj 2020

30. september 2020

Juni 2020

30. juni 2020

30. oktober 2020

Bemærk, at indberetningsfristerne ikke er ændret - det er kun betalingsfristen.
Footer

PwC
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Frister for indbetaling af skatter
For små og mellemstore virksomheder, der afregner den efterfølgende måned, gælder
følgende nye betalingsfrister:
Afregningsperiode

Indberetningsfrist

Betalingsfrist

April 2020

11. maj 2020

10. september 2020

Maj 2020

10. juni 2020

12. oktober 2020

Juni 2020

10. juli 2020

10. november 2020

Bemærk, at indberetningsfristerne ikke er ændret - det er kun betalingsfristen.
Skattekonto
Indestående på skattekontoen hæves fra 200tkr til 10 mio kr, så virksomheder, der har
tilstrækkelig likviditet, kan undgå negative renter ved fortsat at indbetale moms og A-skatter
mv. til tiden.
Footer

PwC
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Regnskabsmæssige
krav og erklæringer
v. Simon Tøgersen Christensen
PwC
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Dokumentation og krav
•
•
•
•

Det skal kunne bevises, at COVID-19 er årsag til tabt forretning i perioden
Hertil skal der angives dokumentation, som kan kræve revisorbistand
Dokumentation skal foreligge enten før ansøgning eller efter ansøgning
Specifikke krav for de forskellige hjælpepakker, for at kunne søge kompensation

Footer

PwC
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Kravspecifikationer
Hvilke krav er der fra myndighederne?
• Maksimal 10 ansatte i virksomheden (fuldtidsansatte)
• Virksomhedsejeren skal minimum eje 25% og arbejde i virksomheden med en maks
årsløn på 800.000 kr. for 2020
• Omsætningsnedgang mindst 30% (forventet) i perioden 9/3 – 8/6, sammenholdt med
sidste år
• Omsætningen per måned i perioden op til skal minimum være 10.000 kr.
• Deltids selvstændige kan derfor også indgå i denne ordning.
• Kompensation søges for omsætning i Danmark
• Ejer man flere virksomheder, kan kompensationen kun bruges til den ene af
virksomhederne
Hvilke krav er der til dig?
• Få bogført op til perioden
• Kig i ”krystalkuglen” i forhold til tabt omsætning i perioden
• Årsomsætning (10. marts 2019 – 9. marts 2020)
• Valg af referenceperiode
Footer

PwC
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Referenceperiode
Referenceperioder
• Hvis virksomheden har eksisteret mindst 1 år, er referenceperioden 1. april 2019 til og
med 30. juni 2019
• Hvis virksomheden har eksisteret under 1 år, er referenceperioden 1. december 2019 til
og med 29. februar 2020
• Hvis virksomheden er startet efter 1. december 2019, er referenceperioden fra startdatoen
og frem til den 9. marts 2020
• Hvis der er særlige omstændigheder kan virksomheden selv vælge en periode på 3
måneder.
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.
Footer

PwC
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Dokumentation
Hvilken dokumentation skal foreligge?
• Forventet omsætning i perioden 9. marts – 8. juni 2020 – Momspligtig og ikke momspligtig
• Årsomsætning for 2019
• Antal ansatte
• Navn og ejerandele på virksomhedsejere
• Dokumentation for arbejde i virksomheden
• Har virksomheden ikke eksisteret hele 2019 oplyses en anden periode og dokumentere
hvorfor den ikke er det
• Virksomheden bekræfter via en tro- og love erklæring at omsætningen er eller vil falde i
forhold til sidste år
• Efter COVID-19, kontrollerer Erhvervsstyrelsen ansøgningerne og kan pålægge, at
virksomheden skal anvende revisorbistand.

Footer

PwC
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Processen
Udfyld information
om virksomheden
Herunder om der
er
medarbejdende
ægtefælle

Udfyld information
om hvilke af
virksomhedens
ejere, der søges
om kompensation
for

Udfyld information
om
virksomhedens
omsætning, både
den tidligere
omsætning og
den forventede
omsætning

Angiv
kontaktperson for
din ansøgning

Footer

PwC

Bekræft tro- og
love-erklæring
om, at de
indtastede
oplysninger er
retvisende

Herefter får du
udbetalt
kompensation
hurtigst muligt på
din NemKonto
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Løbende ændringer & forslag
• Via pwc.dk kan du følge med i

udviklingen
• Spørg din rådgiver til råds
• Vi hjælper gerne med ansøgning

PwC har GRATIS hotline til rådighed
T: 3945 9800
9-17
(T.o.m. uge 16)

Footer

PwC
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Spørgsmål?
Brug Q&A funktionen

• https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/
temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/
• https://indberet.virk.dk/
• https://skat.dk/corona
• https://vf.dk/finansiering/covid-19-garanti-smv/
• https://www.ekf.dk/om-ekf/ekf-sforretning/nyheder/2020/ekf-klar-med-likviditet-tilflere-hundrede-coronaramte-smv-er
• https://ehhs.dk/

